
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0606305  เวชกรรมไทย 3
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306071100031 นางสาวณสัภากร ไชยทอง
6306071100042 นายธนัณชั ธนนพภทัร์
6306071100083 นางสาวกญัญานัฐ อาดมะดนั

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007206  สุขภาวะผู้สูงอายุเบื้องต้น
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001 กรุณาติดต่อการเงิน4 นายศานต ิเจริญวงศ์
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน6 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน7 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน8 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน9 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0806405  ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110001 กรุณาติดต่อการเงิน10 นางสาวประภสัสร ศรีสขุ
620801110002 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวกนกวรรณ ดหีะกลุ
620801110004 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวสทุธดิา เมืองซอง
62080111000513 นางสาวอภชิญา วรภมูิ
62080111000614 นายดนัยนันท ์โฮ
620801110007 กรุณาติดต่อการเงิน15 นางสาวเกตน์นิภา สารจันทร์
620801110008 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวนันธดิา ประจันทร์
620801110010 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวณฐวรรณ ทองธรรมรัตน์
620801110011 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวอทุมุพร จันทศรี
620801110012 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวธญัญารัตน์ สะพานทอง
620801110013 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวชนานา แกว้กงพาน
620801110016 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวเบญจมาศ ลอยพรหม
620801110017 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวอสิรีย ์ควูานิชยานันท์
620801110019 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวสภุาภรณ ์ประทมุกลุ
620801110021 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวกนกวรรณ แชก่ลาง
62080111002225 นางสาวนรูอาดลีา ดแีม็ง
62080111002426 นางสาวทพิวรรณ พร่องพรมราช
620801110025 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวชลธชิา บสุดี
620801110026 กรุณาติดต่อการเงิน28 นางสาวอษิยา สะตะ
62080111002829 นางสาวณฎัฐา สมอนิทร์
620801110029 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวสภุาวด ีทองคํา
62080111003031 นางสาวโชตริส คางขนุทด
620801110035 กรุณาติดต่อการเงิน32 นางสาวบษุรา ไวส้นัเทยีะ
620801110037 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาวกฤษณา สมัน 
620801110038 กรุณาติดต่อการเงิน34 นางสาวณฐัธดิา ศลิาแสง
62080111003935 นางสาวนาฟซีะห ์ยโูซะ
63080111002236 นางสาวยนัูยน๊ะ เจ๊ะแต
63080111002537 นางสาวจันทร์จิรา เปง้ไชยโม
630801110067 กรุณาติดต่อการเงิน38 นางสาวนูรอาณซีาร์ วาปี

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   29    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602301  สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306021100011 นางสาวกติตมิา ดใีหม่
6306021100032 นายวรีวฒัน์ แวน่ไธสง
6306021100043 นายพงษพ์ร  กรมถนิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
6306021100064 นายธนากร กลา้หาญ
6306021100095 นายบญุฤทธิ ์ประโยชน์ศริิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
6306021100106 นายธนพล อปุมาล ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
630602110011 กรุณาติดต่อการเงิน7 นายฐตินัินท ์เสนพนัธ ์(ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
6306021100138 นายศริสทิธิ ์ฟกัอร่อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 8400)
6306021100159 นางสาวสายสณุ ีจิตจํานงค์
630602110016 กรุณาติดต่อการเงิน10 นายอนุรักษ ์มุ่งด ี(ทนุฟตุบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0901101  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650901110001 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวสริิยากร ศรีอําพล
650901110004 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวสพุรรษา ร่ังกระโทก
650901110005 กรุณาติดต่อการเงิน13 นายภทัรพล สริุยะพงศอ์นันต์
650901110008 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวณฎัฐนันท ์จันทรัตน์
650901110010 กรุณาติดต่อการเงิน15 นางสาวธญัลกัษณ ์ใจสะอาด
650901110011 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวสกุญัญา ทวรัีมย์
650901110012 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวนิตยา นิยม
650901110013 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาววงศช์นก ศรีกลุ
650901110014 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวปณศิรา ศรีทอง
65090111001520 นางสาวลลติวด ีประสมุทร

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0904411  ฝังเข็มและรมยา 2
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610901110006 กรุณาติดต่อการเงิน21 นายภานุวฒัน์ ชุม่เมืองปกั
62090111000322 นายสรายทุธ ไสยวรรณ
62090111000623 นายพรีภาส ทพิยรั์กษ์
62090111000724 นางสาวทภิากรณ ์วงษศ์รีแกว้
62090111000925 นางสาวณชันันท ์เอีย่มวงศศ์านติ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0401202  การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6404031100021 นางสาวสพุตัรา ทองสงคราม
6404031100092 นางสาวสริิรัตน์ ตลาดนา
6404031100113 นางสาวกติตมิา ปลืม้กมล
6404031100124 นางสาวสชุาดา วชิยัสระเกษ
6404031100135 นางสาววาสนา ศรชยั
6404031100186 นางสาวกลันิกา สอนเขยีว
6404031100197 นางสาวพชัรา ดลิกชาติ
6404031100208 นางสาวแอนนิตา้ มูลจันทกึ
6404031100309 นางสาวนารีรัตน์ งีสนัเทยีะ
64040311003110 นางสาวชนิสรา ตน้กระโทก 
64040311003411 นางสาวธญัทพิย ์ทางกลาง
64040311003612 นางสาววารินทร์ เลยีนอยา่ง
64040311004313 นางสาวกาญจนา ศรสําแดง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   13    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602304  การให้คําแนะนําการออกกําลังกายสําหรับผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060211000114 นางสาวกติตมิา ดใีหม่
63060211000315 นายวรีวฒัน์ แวน่ไธสง
63060211000416 นายพงษพ์ร  กรมถนิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
63060211000617 นายธนากร กลา้หาญ
63060211000918 นายบญุฤทธิ ์ประโยชน์ศริิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
63060211001019 นายธนพล อปุมาล ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
630602110011 กรุณาติดต่อการเงิน20 นายฐตินัินท ์เสนพนัธ ์(ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
63060211001321 นายศริสทิธิ ์ฟกัอร่อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 8400)
63060211001522 นางสาวสายสณุ ีจิตจํานงค์
630602110016 กรุณาติดต่อการเงิน23 นายอนุรักษ ์มุ่งด ี(ทนุฟตุบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604403  การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000124 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
62060411000225 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
62060411000426 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
62060411001027 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001228 นายอรรคเดช ไววอ่ง
62060411001329 นางสาวประภาศริิ คองพวก
62060411001530 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
62060411001631 นางสาวนภสัสร เพชรราม
62060411001732 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002533 นางสาวนงนุช ภมูินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0606304  การนวดไทย 2
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060711000334 นางสาวณสัภากร ไชยทอง
63060711000435 นายธนัณชั ธนนพภทัร์
63060711000836 นางสาวกญัญานัฐ อาดมะดนั

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604303  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306041100011 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
6306041100052 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
6306041100063 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
6306041100094 นางสาวศริินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1004401  เทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อน
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110004 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวฐติพิร ชยัธวชัธํารง
621001110006 กรุณาติดต่อการเงิน6 นางสาวโชตกิา อยูพ่ว่ง
621001110008 กรุณาติดต่อการเงิน7 นางสาววริศรา โพธิพ์ลู
621001110009 กรุณาติดต่อการเงิน8 นางสาวปนัดดา ลลีาวธุาภรณ์
621001110010 กรุณาติดต่อการเงิน9 นางสาวณฏัฐา เขาพาใน
621001110012 กรุณาติดต่อการเงิน10 นางสาวอารียา ยาประกลัย์
621001110013 กรุณาติดต่อการเงิน11 นายธรีพงษ ์ภธูง
621001110014 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวกานตธ์ดิา กองราช
621001110016 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวสกุานดา โพธิเ์กตุ
621001110017 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวบตุรศด ีสบืสงิห์
621001110018 กรุณาติดต่อการเงิน15 นางสาวภสัสร นังเกดิ
62100111001916 นางสาววริศรา กดุหอม
621001110020 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวนวรัตน์ ไพสาลี
621001110021 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
621001110023 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวกลัยกร อยูป่รางค์
621001110025 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวสมุินตรา กิง่จอหอ
621001110026 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวอมัพกา เขม็มาลยั
621001110029 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวจิราภรณ ์ชาญณรงค์
621001110030 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวปณดิา สริุยะแกน่ทราย
621001110035 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวสกุานดา คําจันทร์
621001110037 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวอศิรักษ ์มัทเรศ
621001110040 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาววลิาสนีิ รัตนเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003104  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620405110001 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวอมัพวนั นพสนัเทยีะ
620405110002 กรุณาติดต่อการเงิน28 นายเจษฎากร นิจจ้ิงหรีด
62060411001429 นางสาวศริินทพิย ์น้อมสงูเนิน
650607110001 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวชรินรัตน์ อนิทร์วเิชยีร (ทนุบคุลากรสาธารณสขุ)
650607110002 กรุณาติดต่อการเงิน31 นายณฐัเดช ธญัญาสทิธิธ์นกลุ
650607110003 กรุณาติดต่อการเงิน32 นางสาวสจัจาภรณ ์ยิม้วงษ์
650607110005 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาวอนิทริา ฟา้องอาจ
65060711000634 นางสาวรัตนาภรณ ์ชนุสาย
650607110007 กรุณาติดต่อการเงิน35 นางสาวพชิชานันท ์โชตมิานุกลู

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE301  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65030111000136 นายสรุเกยีรต ิกระทุม่ขนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65030111000437 นายโกศล งานประโคน (ทนุฟตุซอล100%)
65030111000538 นางสาววรดา ดลประสทิธิ ์(ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111000639 นายสตัตยา วะดศีริิศกัดิ ์(ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111000740 นางสาวนภสักร หนองใหญ่ (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111000841 นายศภุณฐั คําเหลา (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111000942 นายโรมรัน รอดวนิิจ (ทนุโปรโมท100%)
650301110010 กรุณาติดต่อการเงิน43 นายสทุธภิทัร วรรณพงษ ์(ทนุฟตุบอล50%)
65030111001144 นายสทุธภิทัร เสตา (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001245 นายจิตตพิฒัน์ ผวิรัตน์ (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001346 นายปราโมทย ์ยศสนัเทยีะ (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001447 นายทวิากร สหีะนาม (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001548 นายณราธร เมืองโคตร (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65050111000449 นายสทิธชิยั สขุสพุรรณ (ทนุฟตุบอล100%)
65050111000550 นายธนกร บญุทอง
65050111000651 นางสาวภญิญมาศ ชมุละออง
650601110014 กรุณาติดต่อการเงิน52 นางสาวมัลลกิา การถาง
650601110015 กรุณาติดต่อการเงิน53 นายชวรัตน์ เนตแสง
650601110016 กรุณาติดต่อการเงิน54 นายภวูนาถ แกว้นอก
650601110017 กรุณาติดต่อการเงิน55 นายธรีภทัร ทองเกลีย้ง
650601110018 กรุณาติดต่อการเงิน56 นางสาวพรพพิล กลุวงค์
65060111001957 นางสาวกลัยา เกลีย้งหอม
650601110020 กรุณาติดต่อการเงิน58 นายณภทัร์ ทองชมุแสง
650601110021 กรุณาติดต่อการเงิน59 นางสาวทติยา ญาตปิราโมทย์
650601110022 กรุณาติดต่อการเงิน60 นางสาวหทยัรัตน์  มีเนียน
650601110023 กรุณาติดต่อการเงิน61 นางสาวกลุรัตน์  วฒันบตุร
650602110001 กรุณาติดต่อการเงิน62 นายกติตกิร อทุยั
65060211000263 นายกติตภิณ พันโพธิ์
65060211000364 นายสชุจัจ์ วงศว์ฒัน์ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110004 กรุณาติดต่อการเงิน65 นายกฤษฎา แสนมี

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE301  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211000566 นายเอกชนารัศมิ์ ภูท่อง (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000667 นายเอกสวุชัร์ สบืกมลเศรษฐ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211000768 นายณฐัวฒัน์ ดสีขุสาม (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000869 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทนุฟุตบอล100%)
65060211000970 นายพาย ุหนินอก (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001071 นายเอือ้องักรู เพยีงโคกกรวด (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001172 นายศกัรินทร์ ศรีมุงคณุ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110012 กรุณาติดต่อการเงิน73 นายดนัย เหลก็หลม่ (ทนุฟตุบอล50%)
650602110014 กรุณาติดต่อการเงิน74 นายอภสิทิธ ์พินธนิุบาด (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001575 นายศภุวชิญ์ ภมูินอก (ทนุฟตุซอล 100%)
650602110016 กรุณาติดต่อการเงิน76 นายธรีภทัร์ สงิแอด (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001777 นายตระกลูกาญจน์ การเกณฑ์ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001878 นายธราเทพ บญุมาล ี(ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001979 นายธรรศวตั สงัขท์อง
65060211002180 นายแสตมป ์ทองอดุม (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002281 นายอสิระภาพ เพชรพนู (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002382 นายวรากร เกง่นอก (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211002483 นายภมูิภทัร กจิกศุล (ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
65060211002584 นายปฏภิาณ โยทะคง
650602110026 กรุณาติดต่อการเงิน85 นายชนะชยั ขําเอนก
650602110027 กรุณาติดต่อการเงิน86 นายกววีฒัน์ วรรณยทุธ  (ทนุฟตุซอล 50%)
650602110028 กรุณาติดต่อการเงิน87 นายอฑัฒกานต ์บอ่ทอง (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211002988 นายพรพพิัทน์ มันตาพนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211003089 นายทะนงศกัดิ ์ผลออ่น (ทนุฟตุซอล 100%)
65060211003190 นายอนุพงษ ์มีระพงษ ์(ทนุฟตุบอล 50%)
65060211003291 นายศภุโชค โนจันทกึ (ทนุฟตุซอล 100%)
65060411000292 นายทวทิรัพย ์มณมีงคลรัตน์
65100111000193 นางสาวอรนรินทร์ ใจเดด็
65100111000294 นางสาวรวพิร เลศิลน้
65100111000395 นางสาวสภุทัรสร กองเพช็ร์

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE301  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     
วันสอบ : วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100111000496 นายพทัธพล ทดัประดษิฐ
65100111000597 นางสาววยิะดา อตุสาหะ
65100111000698 นางสาวภทัรวรรณ ซยุเพง็
65100111000799 นางสาวจิราวรรณ บญุแสนชยั
651001110008100 นางสาวศศธิร เจียงรี
651001110009101 นางสาวจันทรวมิล เสาร์ทอง
651001110010102 นางสาววรัญญา ทโิภคา
651001110011103 นางสาวพรชนก  ลแีวง
651001110012104 นางสาวกลุชญา มาสารีกจิ
651001110013 กรุณาติดต่อการเงิน105 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
651001110014 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวรัชฎาพร ปตัตายะโส
651001110015 กรุณาติดต่อการเงิน107 นางสาวณฐักานต ์สาพนัธุ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   72    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6403011100021 นายบญุฤทธิ ์สามารถ (ทนุฟตุบอล100%)
640301110003 กรุณาติดต่อการเงิน2 นายชาคริต โภคทรัพย ์(ทนุโปรโมท 100%)
6403011100043 นางสาวอริศรา คําธวิงค์
6403011100054 นายวชริวทิย ์เชยีรรัมย ์(ทนุฟตุบอล 100%)
6403011100075 นายณฐัวตัร โสจันทร์ (ทนุฟตุบอล 100%)
640301110011 กรุณาติดต่อการเงิน6 นายกติตศิกัดิ ์ฤกษย์ามด ี(ทนุโปรโมท 100%)
6403011100127 นายเจษฎา จําปาโพธิ ์(ทนุฟุตบอล100%)
640301110013 กรุณาติดต่อการเงิน8 นายวชริสกลุ ภมูิสถาน (ทนุโปรโมท100%)
640301110014 กรุณาติดต่อการเงิน9 นายบญุญฤทธิ ์ศรีนาม (ทนุโปรโมท100%)
640301110015 กรุณาติดต่อการเงิน10 นายรตกิร ธนาคาร (ทนุโปรโมท50%)
64030111001611 นายบริณยั ปะโมนะตา (ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
64030111001712 นายมอหหมัด เชนจัง (ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
64030111001813 นายธนัสถ ์บาํรุงภกัด ี(ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
64030111001914 นางสาวอมรทพิย ์ขมุทอง (ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
64030111002015 นางสาวปนัดดา ยรุะไพร  (ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
640301110062 กรุณาติดต่อการเงิน16 นายเรืองปญัญา โกตรัิมย ์(ทนุฟตุบอล 70%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   16    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0400102  จิตวิทยาสําหรับครู
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65040311000317 นางสาวกนัยกร กระโจมพล
65040311000518 นางสาวนิรบล แกว้วงค์
650403110006 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวชลธชิา วงษส์มบตัิ
650403110008 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวเจนจิรา พวงมาลยั
65040311001021 นางสาวภทัราวด ีบวัหอม
65040311001122 นางสาวศริิพร สวงิรัมย์
65040311001223 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001424 นางสาวเบญญาภา ซอ่นกลิน่
650403110016 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวทศพร แสนขยนั
65040311001826 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001927 นางสาวภทัรา บตุกง
65040311002128 นางสาวศศปิระภา นามศรี
650403110022 กรุณาติดต่อการเงิน29 นางสาวกฤตยิา ราชปรุ
650403110023 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวธณชัชา ภทูาวนั
65040311002431 นายณฐัวฒุ ิดษิพณิรัมย์
65040311002532 นางสาวสธุาธนีิ วเิศษรัตน์
65040311002633 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002734 นางสาวกญัญารัตน์ คําลอืชา
65040311002835 นางสาวณฏิพิร ศลิปชยั
650403110029 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวพรรณทพิา แหลมทองหลาง
65040311003037 นางสาวธญัวรรณ สงา่พงษ์
65040311003138 นางสาวสรีุมาศ นามา
650403110032 กรุณาติดต่อการเงิน39 นายชยตุม์พชัญ์ เจนธนวทิย์
650403110033 กรุณาติดต่อการเงิน40 นางสาวณชิารีย ์ธรีาธนัินท์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   24    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0101107  หลักการบัญชี
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65010211000241 นางสาวพชัรินดา เสมอสมัย
65010211000342 นางสาวสภุสัสร ปยิะปญัญาพงษ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  AC101  หลักการบัญชี
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65010111000143 นางสาวชตุกิาญน์ ทางชยัภมูิ
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0105311  กฎหมายและจริยธรรมสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63010211000244 นางสาวกมลชนก โมกศกัดิ์
63010211000345 นางสาวพนัธภุา จิรสทิธพิฒัน์
63010211000446 นายวรีวฒุ ิ อนิบรรทด
63010211000547 นางสาวพนิดา  วดัเฉย 
63010211000648 นางสาวปาริฉตัต ์แกว้ลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604302  การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060411000149 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
63060411000550 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
63060411000651 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
63060411000952 นางสาวศริินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601302  เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธรรณสุข
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306011100031 นางสาวนงลกัษณ ์  คงปอ้ม
6306011100042 นางสาวกญัญาวร์ี ชุม่สดีา
6306011100093 นางสาวจุฑามาศ มาลยัแกว้
6306011100174 นางสาวสริิวภิา  บญุพุม่พวง
6306011100185 นายอภสิทิธิ ์หอมตา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003203  เคมีวิเคราะห์
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6408011100026 นางสาวมีนา อดุพนัธ์
6408011100087 นางสาวจิราภรณ ์นนทจันทร์
6408011100108 นางสาวณฐัธยาน์ แปลเพง็
6408011100129 นางสาวสทุธกิานต ์สเีหลอืง
64080111001310 นางสาวทศันียพันธ ์งามจิตร
64080111001511 นางสาวพรปวณี ์กองสงูเนิน
640801110018 กรุณาติดต่อการเงิน12 นายธนกฤต ตุม่จอหอ
64080111002013 นางสาวพชัราภา จ่างโพธิ์
640801110021 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวอริสา เหลา่ใหญ่
64080111002215 นายเจษฎา คําสะรัมย์
640801110027 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวปภาดา แสนศริิ
64080111003217 นางสาวปนัดดา หลุม่ใส
64080111003418 นางสาวธญัรดา อนิทา
640801110040 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวปาริฉตัร ขนัถนิ
640801110044 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาววริาสนีิ เอืย่มนอก
64080111004721 นางสาวศศกิานต ์จงหาญ
64080111004822 นางสาวเมธณิ ีแสนตระกลู
64080111004923 นางสาวกมลนิตย ์วรรณคํา
640801110050 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวจุฑาทพิย ์คําเสยีง
64080111005125 นางสาวอาทติยา ศรทมิ
64080111005226 นางสาวสดุารัตน์ ศรีมะณี
64080111005327 นายณฐักติติ ์สาทพิยจั์นทร์
640801110057 กรุณาติดต่อการเงิน28 นางสาวบญุญมณ ีเรืองไพศาล
64080111005929 นายปรมัตถ ์คําเบา้
64080111006030 นายธนบรูณ ์จันทร์วงษ์
640801110062 กรุณาติดต่อการเงิน31 นายธนาดล เครือคํา
64080111006332 นางสาวชลุพีร มุทวุงศ์
64080111006633 นางสาววรางคณา หาพนัธุ์
64080111006734 นางสาวมัรวาห ์อาบะ๊
640801110068 กรุณาติดต่อการเงิน35 นายธนวฒัน์ โพธิส์ระคู

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003203  เคมีวิเคราะห์
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006936 นายปรีชา ดารุสรัมย์
640801110073 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาวจริยา วงัหนองหวา้
64080111007438 นางสาวจิราภรณ ์โชตฉินัท์
64080111007639 นายอนุชา ยศสงูเนิน
64080111007740 นางสาวเจษฎาภรณ ์ฮวบสอน
640801110078 กรุณาติดต่อการเงิน41 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
640801110079 กรุณาติดต่อการเงิน42 นางสาวสาวติตรี ศรีธงชยั
64080111008043 นางสาวภทัทะริกา แสนสขุ
64080111008144 นางสาวธดิาพร คําเวยีง
64080111008345 นางสาวอนิธริา แมนเมือง
640801110084 กรุณาติดต่อการเงิน46 นางสาวธษิณามด ีดว้งมูล
640801110085 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวองัคณา พงษพ์นัธ์
64080111008848 นางสาวพชิญ์ชานันท ์โสภณพฒัน์ธนกลุ
640801110089 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาวอามีเราะห ์ไอเละ
640801110091 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวศศนิิภา รูปพรมราช
640801110092 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวกณัทมิา ศลิารัมย์
640801110094 กรุณาติดต่อการเงิน52 นายณฏัฐพล พามาดี
64080111009553 นางสาวสชุาดา ศรีชมภู
640801110097 กรุณาติดต่อการเงิน54 นางสาวศศวิมิล จันทร์งาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   49    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003213  เคมีวิเคราะห์
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000155 นางสาวณฐัฐชิา ยาทา
64100111000256 นางสาวอรอนงค ์เทยีมจัน
64100111000357 นางสาวกลุธดิา เวยีงคํา
64100111000558 นายสรวชิญ์ โชตรัินยวตั
64100111000859 นางสาวศภุสตุา สงัขท์อง
64100111001060 นางสาวรุ่งทพิย ์โคกสงู
64100111001161 นางสาวณนินทธ์รา สงิหซ์อม
64100111001362 นางสาวจันทกานต ์ถงุจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604404  มาตรฐานระดับชาติและสากลสําหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ฯ
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000163 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
62060411000264 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
62060411000465 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
62060411001066 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001267 นายอรรคเดช ไววอ่ง
62060411001368 นางสาวประภาศริิ คองพวก
62060411001469 นางสาวศริินทพิย ์น้อมสงูเนิน
62060411001570 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
62060411001671 นางสาวนภสัสร เพชรราม
62060411001772 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002573 นางสาวนงนุช ภมูินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602302  การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306021100011 นางสาวกติตมิา ดใีหม่
6306021100032 นายวรีวฒัน์ แวน่ไธสง
6306021100043 นายพงษพ์ร  กรมถนิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
6306021100064 นายธนากร กลา้หาญ
6306021100095 นายบญุฤทธิ ์ประโยชน์ศริิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
6306021100106 นายธนพล อปุมาล ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
630602110011 กรุณาติดต่อการเงิน7 นายฐตินัินท ์เสนพนัธ ์(ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
6306021100138 นายศริสทิธิ ์ฟกัอร่อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 8400)
6306021100159 นางสาวสายสณุ ีจิตจํานงค์
630602110016 กรุณาติดต่อการเงิน10 นายอนุรักษ ์มุ่งด ี(ทนุฟตุบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602402  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060211000111 นายฐาปกรณ ์จันโทวาท (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110008 กรุณาติดต่อการเงิน12 นายนรบด ีสงสาร (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211001213 นายชฎาวฒุ ิมูลสนัเทยีะ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211001414 นายทศพร พมุมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110015 กรุณาติดต่อการเงิน15 นายเกยีรตทิรัพย ์สวสัด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110016 กรุณาติดต่อการเงิน16 นายศรายทุธ ดคีําน้อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211002117 นายกติตคิณุ เกตเุงนิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110023 กรุณาติดต่อการเงิน18 นายอนุพล พลเสน (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211002519 นายธนากร เสาวพันธ ์(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604307  อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
วันสอบ : วันพุธที่  19  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060411000120 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
63060411000521 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
63060411000622 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
63060411000923 นางสาวศริินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0001214  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306071100031 นางสาวณสัภากร ไชยทอง
6306071100042 นายธนัณชั ธนนพภทัร์
6306071100083 นางสาวกญัญานัฐ อาดมะดนั
640102110002 กรุณาติดต่อการเงิน4 นางสาวกลุศิรา สมบตัิ
6401021100035 นางสาวศริิภริมย ์แครกส์
640102110004 กรุณาติดต่อการเงิน6 นางสาวปริณา พวงภู่
6401021100057 นางสาวศศปิระภา คงคา
640105110004 กรุณาติดต่อการเงิน8 นายคณาธปิ ถนอมถิน่
6404031100029 นางสาวสพุตัรา ทองสงคราม
64040311000910 นางสาวสริิรัตน์ ตลาดนา
64040311001111 นางสาวกติตมิา ปลืม้กมล
64040311001212 นางสาวสชุาดา วชิยัสระเกษ
64040311001313 นางสาววาสนา ศรชยั
64040311001814 นางสาวกลันิกา สอนเขยีว
64040311001915 นางสาวพชัรา ดลิกชาติ
64040311002016 นางสาวแอนนิตา้ มูลจันทกึ
64040311003017 นางสาวนารีรัตน์ งีสนัเทยีะ
64040311003118 นางสาวชนิสรา ตน้กระโทก 
64040311003419 นางสาวธญัทพิย ์ทางกลาง
64040311003620 นางสาววารินทร์ เลยีนอยา่ง *
64040311004321 นางสาวกาญจนา ศรสําแดง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   21    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003316  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000422 นางสาวพชิญศรณ ์ใจใส
62060111000523 นางสาวสพุตัตรา บญุทด
62060111002824 นายวนัธงไชย บาํรุงราษฎร์
62060111002925 นายธญัญาพชัร โทวงศ์
62060111003026 นางสาวอภญิญา แกน่นอก
62060111003927 นางสาวกณัฐกิา หรํ่ารัศมี
62060111004028 นางสาวปานฤทยั คลา้ยออ่ง
62060111004929 นายสหรัฐ บญุเชือ่ง
62060111005030 นางสาวปวริศา แกว้เคยีง 
62060211000131 นายฐาปกรณ ์จันโทวาท (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110008 กรุณาติดต่อการเงิน32 นายนรบด ีสงสาร (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211001233 นายชฎาวฒุ ิมูลสนัเทยีะ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211001434 นายทศพร พมุมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110015 กรุณาติดต่อการเงิน35 นายเกยีรตทิรัพย ์สวสัด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110016 กรุณาติดต่อการเงิน36 นายศรายทุธ ดคีําน้อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211002137 นายกติตคิณุ เกตเุงนิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110023 กรุณาติดต่อการเงิน38 นายอนุพล พลเสน (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060211002539 นายธนากร เสาวพันธ ์(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
62060411000140 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
62060411000241 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
62060411000442 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
62060411001043 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001244 นายอรรคเดช ไววอ่ง
62060411001345 นางสาวประภาศริิ คองพวก
62060411001546 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
62060411001647 นางสาวนภสัสร เพชรราม
62060411001748 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002549 นางสาวนงนุช ภมูินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   28    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65010211000250 นางสาวพชัรินดา เสมอสมัย
65010211000351 นางสาวสภุสัสร ปยิะปญัญาพงษ์
65010511000152 นางสาวยภุาพร จาบจันทกึ
65040311000353 นางสาวกนัยกร กระโจมพล
65040311000554 นางสาวนิรบล แกว้วงค์
650403110006 กรุณาติดต่อการเงิน55 นางสาวชลธชิา วงษส์มบตัิ
650403110008 กรุณาติดต่อการเงิน56 นางสาวเจนจิรา พวงมาลยั
65040311001057 นางสาวภทัราวด ีบวัหอม
65040311001158 นางสาวศริิพร สวงิรัมย์
65040311001259 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001460 นางสาวเบญญาภา ซอ่นกลิน่
650403110016 กรุณาติดต่อการเงิน61 นางสาวทศพร แสนขยนั
65040311001862 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001963 นางสาวภทัรา บตุกง
65040311002164 นางสาวศศปิระภา นามศรี
650403110022 กรุณาติดต่อการเงิน65 นางสาวกฤตยิา ราชปรุ
650403110023 กรุณาติดต่อการเงิน66 นางสาวธณชัชา ภทูาวนั
65040311002467 นายณฐัวฒุ ิดษิพณิรัมย์
65040311002568 นางสาวสธุาธนีิ วเิศษรัตน์
65040311002669 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002770 นางสาวกญัญารัตน์ คําลอืชา
65040311002871 นางสาวณฏิพิร ศลิปชยั
650403110029 กรุณาติดต่อการเงิน72 นางสาวพรรณทพิา แหลมทองหลาง
65040311003073 นางสาวธญัวรรณ สงา่พงษ์
65040311003174 นางสาวสรีุมาศ นามา
650403110032 กรุณาติดต่อการเงิน75 นายชยตุม์พชัญ์ เจนธนวทิย์
650403110033 กรุณาติดต่อการเงิน76 นางสาวณชิารีย ์ธรีาธนัินท์
650607110001 กรุณาติดต่อการเงิน77 นางสาวชรินรัตน์ อนิทร์วเิชยีร (ทนุบคุลากรสาธารณสขุ)
650607110002 กรุณาติดต่อการเงิน78 นายณฐัเดช ธญัญาสทิธิธ์นกลุ
650607110003 กรุณาติดต่อการเงิน79 นางสาวสจัจาภรณ ์ยิม้วงษ์

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650607110005 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวอนิทริา ฟา้องอาจ
65060711000681 นางสาวรัตนาภรณ ์ชนุสาย
650607110007 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวพชิชานันท ์โชตมิานุกลู
650901110001 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาวสริิยากร ศรีอําพล
650901110004 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวสพุรรษา ร่ังกระโทก
650901110005 กรุณาติดต่อการเงิน85 นายภทัรพล สริุยะพงศอ์นันต์
650901110008 กรุณาติดต่อการเงิน86 นางสาวณฎัฐนันท ์จันทรัตน์
650901110010 กรุณาติดต่อการเงิน87 นางสาวธญัลกัษณ ์ใจสะอาด
650901110011 กรุณาติดต่อการเงิน88 นางสาวสกุญัญา ทวรัีมย์
650901110012 กรุณาติดต่อการเงิน89 นางสาวนิตยา นิยม
650901110013 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาววงศช์นก ศรีกลุ
650901110014 กรุณาติดต่อการเงิน91 นางสาวปณศิรา ศรีทอง
65090111001592 นางสาวลลติวด ีประสมุทร
651003110002 กรุณาติดต่อการเงิน93 นายเจษฎาภรณ ์คําภเินตร
651003110004 กรุณาติดต่อการเงิน94 นางสาวศริิสุฎปณัฑาค ์เมธปีระภาพร
651003110005 กรุณาติดต่อการเงิน95 นางสาวณฐัณชิา กาฬหวา้
65100311000796 นางสาวพมิพช์นก วราศรีทรัพย์
651003110008 กรุณาติดต่อการเงิน97 นางสาวรุจิรา เสนากงั
65100311000998 นางสาวศริิขวญั ไชยโรจน์
651003110011 กรุณาติดต่อการเงิน99 นางสาวชณฏัฐส์กุานต ์ปิน่สนัเทยีะ
651003110012 กรุณาติดต่อการเงิน100 นาย  ทกัษณิ สรุะภี
651003110013 กรุณาติดต่อการเงิน101 นางสาวนิธวิด ีเทยีนเรียว
651003110014 กรุณาติดต่อการเงิน102 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
651003110015103 นางสาวพชัรวลยั วงศป์ระดู่
651003110016 กรุณาติดต่อการเงิน104 นางสาวนพจิรา วรรณภร์ี
651003110017 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวนิสา เกา้แสง
651003110018 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวเดน่ณภา สหีานาม
651003110019 กรุณาติดต่อการเงิน107 นายพลวฒัน์ หนองหงอก
651003110020108 นางสาวอารยา ทองแลง่
651003110021 กรุณาติดต่อการเงิน109 นางสาวสภุารัตน์ ฟกันาค

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651003110022 กรุณาติดต่อการเงิน110 นางสาวสพุรรษา เกษมวรนันต์
651003110023 กรุณาติดต่อการเงิน111 นางสาววนิดา พลชว่ย
651003110024 กรุณาติดต่อการเงิน112 นางสาวพชิญา สาสขุ
651003110025 กรุณาติดต่อการเงิน113 นางสาวณฎัฐณชิา ภดูารัตน์
651003110026 กรุณาติดต่อการเงิน114 นางสาวโสภดิา แสวงผล
651003110027 กรุณาติดต่อการเงิน115 นางสาวจุฑามาส ผวิบาง
651003110028 กรุณาติดต่อการเงิน116 นางสาวชอ่ผกา บดุดาซยุ
651003110030 กรุณาติดต่อการเงิน117 นางสาวสขุวลิยั จันทาทอง
651003110031118 นางสาวกรณศิ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   69    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE302  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650101110001119 นางสาวชตุกิาญน์ ทางชยัภมูิ
650501110004120 นายสทิธชิยั สขุสพุรรณ (ทนุฟตุบอล100%)
650501110005121 นายธนกร บญุทอง
650501110006122 นางสาวภญิญมาศ ชมุละออง
650601110014 กรุณาติดต่อการเงิน123 นางสาวมัลลกิา การถาง
650601110015 กรุณาติดต่อการเงิน124 นายชวรัตน์ เนตแสง
650601110016 กรุณาติดต่อการเงิน125 นายภวูนาถ แกว้นอก
650601110017 กรุณาติดต่อการเงิน126 นายธรีภทัร ทองเกลีย้ง
650601110018 กรุณาติดต่อการเงิน127 นางสาวพรพพิล กลุวงค์
650601110019128 นางสาวกลัยา เกลีย้งหอม
650601110020 กรุณาติดต่อการเงิน129 นายณภทัร์ ทองชมุแสง
650601110021 กรุณาติดต่อการเงิน130 นางสาวทติยา ญาตปิราโมทย์
650601110022 กรุณาติดต่อการเงิน131 นางสาวหทยัรัตน์  มีเนียน
650601110023 กรุณาติดต่อการเงิน132 นางสาวกลุรัตน์  วฒันบตุร
650604110002133 นายทวทิรัพย ์มณมีงคลรัตน์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0606301  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306071100031 นางสาวณสัภากร ไชยทอง
6306071100042 นายธนัณชั ธนนพภทัร์
6306071100083 นางสาวกญัญานัฐ อาดมะดนั

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604304  พิษวิทยาอาชีวอนามัย  
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306041100014 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
6306041100055 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
6306041100066 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
6306041100097 นางสาวศริินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601208  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406011100018 นางสาวสณุชิา ดูอ่นิทร์
6406011100079 นางสาวปยิรัตน์ บญุเชญิ
64060111000810 นางสาวรัชนีกร เกยีกขนุทด
64060111001311 นางสาวสพุรรณ ีแสงจันทร์
64060111001712 นางสาววนิดา หมอสดุ
64060111001813 นางสาวอพริิดา โยลยั
64060111001914 นายอษัฏาวธุ โพธิท์อง
64060111002015 นางสาวชลธชิา โมรัฐเถยีร
64060111002116 นางสาวกนิษฐา ทา่เกษม
640601110023 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวณฐัรินีย ์ทศิกระโทก
640601110025 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวศภุทัษร พลูสวสัดิ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601307  ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110017 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวเอมวกิา บญุมาก 
610601110023 กรุณาติดต่อการเงิน20 นายไชยเชษฐ ์เขมา
63060111000321 นางสาวนงลกัษณ ์  คงปอ้ม
63060111000422 นางสาวกญัญาวร์ี ชุม่สดีา
63060111000923 นางสาวจุฑามาศ มาลยัแกว้
63060111001724 นางสาวสริิวภิา  บญุพุม่พวง
63060111001825 นายอภสิทิธิ ์หอมตา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007207  บูรณาการกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และชีวกลศาสตร์ 2
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001 กรุณาติดต่อการเงิน26 นายศานต ิเจริญวงศ์
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน28 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน29 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1005303  ภูมิคุ้มกันวิทยา
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  20  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000132 นางสาวหทยัพนัธน์ อุน่ตะ๊
63100111000233 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวญั
63100111000434 นางสาวสจิุตตา ลิม่มั่น
63100111000535 นางสาวนันทญิา มุ่งเตย
63100111000636 นางสาวนุชนันท ์กนัขนุทด
63100111000737 นางสาววลิาวณัย ์ทรัพยผ์าด
63100111000838 นางสาวศศนิิภา แกว้ทอง
63100111000939 นางสาวอรอนงค ์โคตวงษ์
63100111001040 นางสาวฐติมิา แกว้พลิา
63100111001141 นางสาวสรีุรัตน์ ทนิุจ
63100111001342 นางสาวศศภิา อารมณช์ืน่
63100111001543 นางสาววริษา บญุสม
63100111001644 นางสาวรัตนาภรณ ์เขาลาด
63100111001745 นางสาวปนัดดา อุน่รัมย์
63100111002046 นางสาวอรอมุา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0105308  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6301021100021 นางสาวกมลชนก โมกศกัดิ์
6301021100032 นางสาวพนัธภุา จิรสทิธพิฒัน์
6301021100043 นายวรีวฒุ ิ อนิบรรทด
6301021100054 นางสาวพนิดา  วดัเฉย 
6301021100065 นางสาวปาริฉตัต ์แกว้ลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0401103  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6504031100036 นางสาวกนัยกร กระโจมพล
6504031100057 นางสาวนิรบล แกว้วงค์
650403110006 กรุณาติดต่อการเงิน8 นางสาวชลธชิา วงษส์มบตัิ
650403110008 กรุณาติดต่อการเงิน9 นางสาวเจนจิรา พวงมาลยั
65040311001010 นางสาวภทัราวด ีบวัหอม
65040311001111 นางสาวศริิพร สวงิรัมย์
65040311001212 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001413 นางสาวเบญญาภา ซอ่นกลิน่
650403110016 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวทศพร แสนขยนั
65040311001815 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001916 นางสาวภทัรา บตุกง
65040311002117 นางสาวศศปิระภา นามศรี
650403110022 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวกฤตยิา ราชปรุ
650403110023 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวธณชัชา ภทูาวนั
65040311002420 นายณฐัวฒุ ิดษิพณิรัมย์
65040311002521 นางสาวสธุาธนีิ วเิศษรัตน์
65040311002622 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002723 นางสาวกญัญารัตน์ คําลอืชา
65040311002824 นางสาวณฏิพิร ศลิปชยั
650403110029 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวพรรณทพิา แหลมทองหลาง
65040311003026 นางสาวธญัวรรณ สงา่พงษ์
65040311003127 นางสาวสรีุมาศ นามา
650403110032 กรุณาติดต่อการเงิน28 นายชยตุม์พชัญ์ เจนธนวทิย์
650403110033 กรุณาติดต่อการเงิน29 นางสาวณชิารีย ์ธรีาธนัินท์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   24    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0102347  พฤติกรรมองค์การ
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62030211000430 นายณฐัพนธ ์แสนจังหรีด 
62030211000531 นายหสัวรรษ บนิขนุทด (ทนุฟตุบอล 100%)
62030211000632 นายพรีภาส  ผวิผอ่ง  
62030211000933 นายสหสัวรรษ เจ็ดจันทกึ 
62030211001034 นายภวูนัย บญุญรัตน์โต 
62030211001435 นายสรุพล เจริญสขุ (ทนุฟตุบอล 50%)
62030211001536 นายสทุธพิงษ ์พมิวนันา (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
62030211001637 นายรัชชานนท ์แกว้หานาม (ทนุวอลเลยบ์อล 100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0004124  คณิตศาสตร์เบื้องต้น
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110023 กรุณาติดต่อการเงิน1 นายไชยเชษฐ ์เขมา
6501021100022 นางสาวพชัรินดา เสมอสมัย
6501021100033 นางสาวสภุสัสร ปยิะปญัญาพงษ์
6501051100014 นางสาวยภุาพร จาบจันทกึ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE402  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650601110014 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวมัลลกิา การถาง
650601110015 กรุณาติดต่อการเงิน6 นายชวรัตน์ เนตแสง
650601110016 กรุณาติดต่อการเงิน7 นายภวูนาถ แกว้นอก
650601110017 กรุณาติดต่อการเงิน8 นายธรีภทัร ทองเกลีย้ง
650601110018 กรุณาติดต่อการเงิน9 นางสาวพรพพิล กลุวงค์
65060111001910 นางสาวกลัยา เกลีย้งหอม
650601110020 กรุณาติดต่อการเงิน11 นายณภทัร์ ทองชมุแสง
650601110021 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวทติยา ญาตปิราโมทย์
650601110022 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวหทยัรัตน์  มีเนียน
650601110023 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวกลุรัตน์  วฒันบตุร
650602110001 กรุณาติดต่อการเงิน15 นายกติตกิร อทุยั
65060211000216 นายกติตภิณ พันโพธิ์
65060211000317 นายสชุจัจ์ วงศว์ฒัน์ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110004 กรุณาติดต่อการเงิน18 นายกฤษฎา แสนมี
65060211000519 นายเอกชนารัศมิ์ ภูท่อง (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000620 นายเอกสวุชัร์ สบืกมลเศรษฐ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211000721 นายณฐัวฒัน์ ดสีขุสาม (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000822 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทนุฟุตบอล100%)
65060211000923 นายพาย ุหนินอก (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001024 นายเอือ้องักรู เพยีงโคกกรวด (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001125 นายศกัรินทร์ ศรีมุงคณุ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110012 กรุณาติดต่อการเงิน26 นายดนัย เหลก็หลม่ (ทนุฟตุบอล50%)
650602110014 กรุณาติดต่อการเงิน27 นายอภสิทิธ ์พินธนิุบาด (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001528 นายศภุวชิญ์ ภมูินอก (ทนุฟตุซอล 100%)
650602110016 กรุณาติดต่อการเงิน29 นายธรีภทัร์ สงิแอด (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001730 นายตระกลูกาญจน์ การเกณฑ์ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001831 นายธราเทพ บญุมาล ี(ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001932 นายธรรศวตั สงัขท์อง
65060211002133 นายแสตมป ์ทองอดุม (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002234 นายอสิระภาพ เพชรพนู (ทนุฟตุซอล100%)

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE402  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211002335 นายวรากร เกง่นอก (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211002436 นายภมูิภทัร กจิกศุล (ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
65060211002537 นายปฏภิาณ โยทะคง
650602110026 กรุณาติดต่อการเงิน38 นายชนะชยั ขําเอนก
650602110027 กรุณาติดต่อการเงิน39 นายกววีฒัน์ วรรณยทุธ  (ทนุฟตุซอล 50%)
650602110028 กรุณาติดต่อการเงิน40 นายอฑัฒกานต ์บอ่ทอง (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211002941 นายพรพพิัทน์ มันตาพนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211003042 นายทะนงศกัดิ ์ผลออ่น (ทนุฟตุซอล 100%)
65060211003143 นายอนุพงษ ์มีระพงษ ์(ทนุฟตุบอล 50%)
65060211003244 นายศภุโชค โนจันทกึ (ทนุฟตุซอล 100%)
65060411000245 นายทวทิรัพย ์มณมีงคลรัตน์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   41    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE402  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เทคนิคแพทย์ 65)
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111000146 นางสาวกญัญาวร์ี ชยันาม
65080111000247 นางสาวปยิธดิา ออ่นเฉวยีง
65080111000348 นายลทัธวทิย ์คําตนั
650801110004 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาวพชัรี สวุรรณสนธิ์
650801110005 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวฉนัทส์นีิ ชดิครบรีุ
650801110006 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวฐติาภา ผลกระโทก
650801110007 กรุณาติดต่อการเงิน52 นายบวรพจน์ คณทา
65080111000853 นางสาวอนันตญา หาชืน่
65080111000954 นางสาววรรณวษิา ไพชาญ
650801110010 กรุณาติดต่อการเงิน55 นายวภิพ พนาสนธ์
65080111001156 นางสาวบศุพรชณะ ศรีโสภา
650801110012 กรุณาติดต่อการเงิน57 นายจิรยทุธ เทยีบพมิพ์
650801110013 กรุณาติดต่อการเงิน58 นางสาวนูรอารีนา ดเีม็ง
650801110014 กรุณาติดต่อการเงิน59 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
650801110015 กรุณาติดต่อการเงิน60 นางสาวสธุดิา บาลี
650801110016 กรุณาติดต่อการเงิน61 นางสาวอทติยา ศรีโศรก
650801110017 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาววรพญิณ ์คะรุด
650801110018 กรุณาติดต่อการเงิน63 นางสาวเนาวาเราะห ์ดาเลาะบอ
650801110019 กรุณาติดต่อการเงิน64 นางสาวสกุญัญา สงิหะชยั
650801110020 กรุณาติดต่อการเงิน65 นางสาวสพุตัรา น้อยหลบุเลา
65080111002166 นางสาวศศนัินท ์แจ่มใส
65080111002267 นางสาวจิรนันท ์จันทนาม
65080111002368 นางสาวพรนภา     กาสงัข์
650801110024 กรุณาติดต่อการเงิน69 นางสาวอศิริญาภรณ ์เหมหาญ
65080111002570 นางสาวพมิพช์นก ม้าวเมือง
650801110026 กรุณาติดต่อการเงิน71 นางสาวธญัรดา ไชยจันทร์
65080111002772 นางสาวศริิประภา สดุบริุนทร์
65080111002873 นางสาววารุณ ีพริกขนุทด
65080111002974 นางสาวนันทฌิา กาบบวั
650801110030 กรุณาติดต่อการเงิน75 นางสาวอภสัรา คตซงั

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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รหัสวิชา  GE402  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เทคนิคแพทย์ 65)
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110031 กรุณาติดต่อการเงิน76 นายกติภิมูิ สมณะ
65080111003277 นางสาวไอรดา แกว้วงษา
650801110033 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวปยิะนุช ชชัวาลย์
65080111003479 นางสาววชิญาดา วงษา
650801110035 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวญาดา แซช่อื
65080111003681 นางสาววราภรณ ์สภุาพ
650801110037 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวเสาวลกัษณ ์พันธะสา
650801110038 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาวปยิธดิา ครเพชร
650801110039 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวสธุติา โทอดุทา
650801110040 กรุณาติดต่อการเงิน85 นายยศกร ขนุประเสริฐ
650801110041 กรุณาติดต่อการเงิน86 นายชติพิทัธ ์วสินัเทยีะ
650801110042 กรุณาติดต่อการเงิน87 นางสาวญาณสริิ เกดิมี
650801110043 กรุณาติดต่อการเงิน88 นางสาวศลิาพร กิง่ทอง
650801110044 กรุณาติดต่อการเงิน89 นายทวิาวตัน์ ชบูวั
65080111004590 นางสาววภิาดา จรถวลิ
650801110046 กรุณาติดต่อการเงิน91 นางสาวปานไพลนิ หาญสทิธิ์
650801110047 กรุณาติดต่อการเงิน92 นายภมรินทร์ มะนีสขุ
65080111004893 นางสาวทนิรัตน์ ปตัถาวโร
65080111004994 นางสาวกรรณกิาร์ ราโรจน์
650801110050 กรุณาติดต่อการเงิน95 นางสาวณฏัฐณชิา เหลอืงรุ่งรัส
650801110051 กรุณาติดต่อการเงิน96 นางสาวกญัญลกัษณ ์สภุษิะ
650801110052 กรุณาติดต่อการเงิน97 นางสาวนิชาภทัร บวัพมิพ์
650801110053 กรุณาติดต่อการเงิน98 นางสาวจิระนุช ไกรวนั
65080111005499 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแกว้
650801110055100 นางสาวพทิยาภรณ ์หวงัสระกลาง
650801110056101 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวสัดิ์
650801110057102 นางสาวชตุกิาญจน์ คลืน่แกว้
650801110058 กรุณาติดต่อการเงิน103 นางสาวสริิกร ศรีทอง
650801110059104 นางสาวณฏัธดิา จันทร์คํา
650801110060 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวนฤมล แสนเวยีง

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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รหัสวิชา  GE402  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เทคนิคแพทย์ 65)
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เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110061 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวภาวณิ ีมนุวตัร
650801110062 กรุณาติดต่อการเงิน107 นายณฐัวตัร ฤทธิไ์ธสง
650801110063 กรุณาติดต่อการเงิน108 นายเดชคําภร์ี แกว้มณี
650801110064109 นางสาวกญัญาณษิฐ ์มาพระลบั
650801110065 กรุณาติดต่อการเงิน110 นางสาวดจุดาว ชาวประสา
650801110066 กรุณาติดต่อการเงิน111 นางสาวศภุรดา ธามเมธธีนาภมูิ
650801110067112 นางสาวสธุดิา ถมปดั
650801110068113 นางสาวพรรณวด ีฤทธมินตรี
650801110069114 นายจิรภทัร สวุรรณศรี
650801110070115 นางสาวอษุา บญุเกดิ
650801110071 กรุณาติดต่อการเงิน116 นางสาวจิราพร ม่วงเพช็ร
650801110072117 นางสาวทฆัิมพร ชอบการ
650801110073 กรุณาติดต่อการเงิน118 นางสาวรัตนวด ีชคูญัหอม
650801110074 กรุณาติดต่อการเงิน119 นางสาวชลติา มะนาวนอก
650801110075 กรุณาติดต่อการเงิน120 นางสาวศริิลกัษณ ์ศรีแสง
650801110076 กรุณาติดต่อการเงิน121 นางสาววนิดา นนทะลนุ
650801110077 กรุณาติดต่อการเงิน122 นางสาวปาริชาต ิกลุโชติ
650801110078123 นายธนากร ออ่นประสงค์
650801110079 กรุณาติดต่อการเงิน124 นางสาวณฏัฐณชิา พนัธบุรรยงก์
650801110080 กรุณาติดต่อการเงิน125 นางสาวจุฬาลกัษณ ์เชดิชู
650801110081 กรุณาติดต่อการเงิน126 นางสาวสร้อยทพิย ์ปญัญา
650801110082 กรุณาติดต่อการเงิน127 นางสาวชดิชนก เชือ่ชยัภมูิ
650801110083 กรุณาติดต่อการเงิน128 นางสาวพชัรพร สงิหาราโท
650801110084 กรุณาติดต่อการเงิน129 นางสาววาสนา ชา่งหม้อ
650801110085 กรุณาติดต่อการเงิน130 นางสาวนันทพร คงสตัย์
650801110086131 นายชวกร เหลากลม
650801110087 กรุณาติดต่อการเงิน132 นางสาวณพัชชนันท ์ สนิประเสริฐ
650801110088 กรุณาติดต่อการเงิน133 นางสาวรุ่งฟา้ จงจุลกลาง
650801110089 กรุณาติดต่อการเงิน134 นางสาวพริดา สมสวย
650801110090 กรุณาติดต่อการเงิน135 นางสาวนลนิธร ดอนบา้นเขยีว

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110091136 นางสาวชอ่กรรณกิาร์ พรหมราช
650801110092 กรุณาติดต่อการเงิน137 นางสาวพรไพลณิ เปลง่ศรีเกดิ
650801110093 กรุณาติดต่อการเงิน138 นางสาวมัชฌิตา ไชยศลิป์
650801110094139 นางสาวปรารถนา สมขนุทด
650801110095140 นางสาวกวนิทรา นนทะวงษา
650801110096141 นางสาวนัทกานต ์หนูราช
650801110097142 นางสาวพชิชากร ศรีเวยีง
650801110098 กรุณาติดต่อการเงิน143 นางสาวสวุชิาดา ขยนัทํา
650801110099 กรุณาติดต่อการเงิน144 นางสาวกลัยา เทีย่งพรม
650801110100 กรุณาติดต่อการเงิน145 นางสาวฐตินัินท ์เชดิชู
650801110101 กรุณาติดต่อการเงิน146 นางสาวพมิลรัตน์ ทองเหลา
650801110102 กรุณาติดต่อการเงิน147 นางสาววรนุช เทีย่งเพิม่
650801110103148 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104 กรุณาติดต่อการเงิน149 นางสาวกลุนิษฐ ์ภูร่ะหงษ์
650801110105 กรุณาติดต่อการเงิน150 นางสาวพชัรีภรณ ์มีดี
650801110106151 นางสาวจตพุร แสงทอง
650801110107152 นางสาวรุ่งนภา ภริมยไ์กรภกัดิ์
650801110108 กรุณาติดต่อการเงิน153 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109154 นางสาวอมิพฬิา ผลภญิโญ
650801110110155 นางสาวณทัชา ปานน้ี
650801110111 กรุณาติดต่อการเงิน156 นางสาวอภญิญา รวยมันเทยีะ
650801110112 กรุณาติดต่อการเงิน157 นางสาวกชพร พงษส์พุาร
650801110113 กรุณาติดต่อการเงิน158 นายรชตะ ทพัสกลุ
650801110114159 นางสาววลัลภา ชะนอบรัมย์
650801110115160 นางสาวพมิพส์ริิ ยาแกว้

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   115    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0002222  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป        
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110023 กรุณาติดต่อการเงิน1 นายไชยเชษฐ ์เขมา
6406011100012 นางสาวสณุชิา ดูอ่นิทร์
6406011100073 นางสาวปยิรัตน์ บญุเชญิ
6406011100084 นางสาวรัชนีกร เกยีกขนุทด
6406011100135 นางสาวสพุรรณ ีแสงจันทร์
6406011100176 นางสาววนิดา หมอสดุ
6406011100187 นางสาวอพริิดา โยลยั
6406011100198 นายอษัฏาวธุ โพธิท์อง
6406011100209 นางสาวชลธชิา โมรัฐเถยีร
64060111002110 นางสาวกนิษฐา ทา่เกษม
640601110023 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวณฐัรินีย ์ทศิกระโทก
640601110025 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวศภุทัษร พลูสวสัดิ์
64060211001313 นายธณกฤต ผา่นแผว้ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001514 นายพฒันากร บตุรด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
64060211001615 นายนรบด ีอนิทรกําแหง (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001716 นางสาวขวญัจิรา นนทบท
64060211002117 นายสริวฒุ ินิลพรมมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211002418 นายภริู จ้นทอทุยั
65010511000119 นางสาวยภุาพร จาบจันทกึ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   19    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007202  พยาธิวิทยาทั่วไป
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001 กรุณาติดต่อการเงิน20 นายศานต ิเจริญวงศ์
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน22 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0101119  หลักเศรษฐศาสตร์
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640102110002 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาวกลุศิรา สมบตัิ
64010211000327 นางสาวศริิภริมย ์แครกส์
640102110004 กรุณาติดต่อการเงิน28 นางสาวปริณา พวงภู่
64010211000529 นางสาวศศปิระภา คงคา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0901107  ไวยกรณ์จีน 1
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650901110001 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวสริิยากร ศรีอําพล
650901110004 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวสพุรรษา ร่ังกระโทก
650901110005 กรุณาติดต่อการเงิน32 นายภทัรพล สริุยะพงศอ์นันต์
650901110008 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาวณฎัฐนันท ์จันทรัตน์
650901110010 กรุณาติดต่อการเงิน34 นางสาวธญัลกัษณ ์ใจสะอาด
650901110011 กรุณาติดต่อการเงิน35 นางสาวสกุญัญา ทวรัีมย์
650901110012 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวนิตยา นิยม
650901110013 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาววงศช์นก ศรีกลุ
650901110014 กรุณาติดต่อการเงิน38 นางสาวปณศิรา ศรีทอง
65090111001539 นางสาวลลติวด ีประสมุทร

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0105428  การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ
วันสอบ : วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63010211000240 นางสาวกมลชนก โมกศกัดิ์
63010211000341 นางสาวพนัธภุา จิรสทิธพิฒัน์
63010211000442 นายวรีวฒุ ิ อนิบรรทด
63010211000543 นางสาวพนิดา  วดัเฉย 
63010211000644 นางสาวปาริฉตัต ์แกว้ลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604204  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
วันสอบ : วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406041100011 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
640604110005 กรุณาติดต่อการเงิน2 นางสาวสมิตา ทวถีิน่

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007101  กายภาพบําบัดขั้นแนะนํา 
วันสอบ : วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651003110002 กรุณาติดต่อการเงิน3 นายเจษฎาภรณ ์คําภเินตร
651003110004 กรุณาติดต่อการเงิน4 นางสาวศริิสุฎปณัฑาค ์เมธปีระภาพร
651003110005 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวณฐัณชิา กาฬหวา้
6510031100076 นางสาวพมิพช์นก วราศรีทรัพย์
651003110008 กรุณาติดต่อการเงิน7 นางสาวรุจิรา เสนากงั
6510031100098 นางสาวศริิขวญั ไชยโรจน์
651003110011 กรุณาติดต่อการเงิน9 นางสาวชณฏัฐส์กุานต ์ปิน่สนัเทยีะ
651003110012 กรุณาติดต่อการเงิน10 นาย  ทกัษณิ สรุะภี
651003110013 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวนิธวิด ีเทยีนเรียว
651003110014 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001513 นางสาวพชัรวลยั วงศป์ระดู่
651003110016 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวนพจิรา วรรณภร์ี
651003110017 กรุณาติดต่อการเงิน15 นางสาวนิสา เกา้แสง
651003110018 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวเดน่ณภา สหีานาม
651003110019 กรุณาติดต่อการเงิน17 นายพลวฒัน์ หนองหงอก
65100311002018 นางสาวอารยา ทองแลง่
651003110021 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวสภุารัตน์ ฟกันาค
651003110022 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวสพุรรษา เกษมวรนันต์
651003110023 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาววนิดา พลชว่ย
651003110024 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวพชิญา สาสขุ
651003110025 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวณฎัฐณชิา ภดูารัตน์
651003110026 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวโสภดิา แสวงผล
651003110027 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวจุฑามาส ผวิบาง
651003110028 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาวชอ่ผกา บดุดาซยุ
651003110030 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวสขุวลิยั จันทาทอง
65100311003128 นางสาวกรณศิ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   26    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604401  อาชีวเวชศาสตร์ 
วันสอบ : วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000129 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
62060411000230 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
62060411000431 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
62060411001032 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001233 นายอรรคเดช ไววอ่ง
62060411001334 นางสาวประภาศริิ คองพวก
62060411001535 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
62060411001636 นางสาวนภสัสร เพชรราม
62060411001737 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002538 นางสาวนงนุช ภมูินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601205  การป้องกันและควบคุมโรค
วันสอบ : วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64060111000139 นางสาวสณุชิา ดูอ่นิทร์
64060111000740 นางสาวปยิรัตน์ บญุเชญิ
64060111000841 นางสาวรัชนีกร เกยีกขนุทด
64060111001342 นางสาวสพุรรณ ีแสงจันทร์
64060111001743 นางสาววนิดา หมอสดุ
64060111001844 นางสาวอพริิดา โยลยั
64060111001945 นายอษัฏาวธุ โพธิท์อง
64060111002046 นางสาวชลธชิา โมรัฐเถยีร
64060111002147 นางสาวกนิษฐา ทา่เกษม
640601110023 กรุณาติดต่อการเงิน48 นางสาวณฐัรินีย ์ทศิกระโทก
640601110025 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาวศภุทัษร พลูสวสัดิ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601305  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
วันสอบ : วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000450 นางสาวพชิญศรณ ์ใจใส
62060111000551 นางสาวสพุตัตรา บญุทด
62060111002852 นายวนัธงไชย บาํรุงราษฎร์
62060111002953 นายธญัญาพชัร โทวงศ์
62060111003054 นางสาวอภญิญา แกน่นอก
62060111003955 นางสาวกณัฐกิา หรํ่ารัศมี
62060111004056 นางสาวปานฤทยั คลา้ยออ่ง
62060111004957 นายสหรัฐ บญุเชือ่ง
63060111000358 นางสาวนงลกัษณ ์  คงปอ้ม
63060111000459 นางสาวกญัญาวร์ี ชุม่สดีา
63060111000960 นางสาวจุฑามาศ มาลยัแกว้
63060111001761 นางสาวสริิวภิา  บญุพุม่พวง
63060111001862 นายอภสิทิธิ ์หอมตา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   13    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1005305  เซลล์และเนื้อเยื่อวิทยา
วันสอบ : วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6310011100011 นางสาวหทยัพนัธน์ อุน่ตะ๊
6310011100022 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวญั
6310011100043 นางสาวสจิุตตา ลิม่มั่น
6310011100054 นางสาวนันทญิา มุ่งเตย
6310011100065 นางสาวนุชนันท ์กนัขนุทด
6310011100076 นางสาววลิาวณัย ์ทรัพยผ์าด
6310011100087 นางสาวศศนิิภา แกว้ทอง
6310011100098 นางสาวอรอนงค ์โคตวงษ์
6310011100109 นางสาวฐติมิา แกว้พลิา
63100111001110 นางสาวสรีุรัตน์ ทนิุจ
63100111001311 นางสาวศศภิา อารมณช์ืน่
63100111001512 นางสาววริษา บญุสม
63100111001613 นางสาวรัตนาภรณ ์เขาลาด
63100111001714 นางสาวปนัดดา อุน่รัมย์
63100111002015 นางสาวอรอมุา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604406  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206041100011 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
6206041100022 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
6206041100043 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
6206041100104 นางสาวอารยา เสมอโภค
6206041100125 นายอรรคเดช ไววอ่ง
6206041100136 นางสาวประภาศริิ คองพวก
6206041100147 นางสาวศริินทพิย ์น้อมสงูเนิน
6206041100158 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
6206041100169 นางสาวนภสัสร เพชรราม
62060411001710 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002511 นางสาวนงนุช ภมูินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601401  สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000412 นางสาวพชิญศรณ ์ใจใส
62060111000513 นางสาวสพุตัตรา บญุทด
62060111002814 นายวนัธงไชย บาํรุงราษฎร์
62060111002915 นายธญัญาพชัร โทวงศ์
62060111003016 นางสาวอภญิญา แกน่นอก
62060111003917 นางสาวกณัฐกิา หรํ่ารัศมี
62060111004018 นางสาวปานฤทยั คลา้ยออ่ง
62060111004919 นายสหรัฐ บญุเชือ่ง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406041100011 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
640604110005 กรุณาติดต่อการเงิน2 นางสาวสมิตา ทวถีิน่

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0606201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย 
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640607110030 กรุณาติดต่อการเงิน3 นางสาวสภุาวด ีพะนะลา
6406071100324 นางสาวสนิุสา นาวาทอง
6406071100335 นายชยัวฒัน์ ซองแกว้ประเสริฐ
6406071100346 นายกฤษฎา มาลา
6406071100357 นางสาวสธุารัตน์ กลุบตุร
6406071100368 นางสาวภาริตา ผดุผาด
6406071100379 นายจิรัฏฐ ์ดตินัยวรกติติ
650607110004 กรุณาติดต่อการเงิน10 นายกฤตภาส แซล่ิม้ *
650607110009 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวมิริน พงออ้ *
650607110011 กรุณาติดต่อการเงิน12 นายปองเดช กวนิปถัย ์*
650607110013 กรุณาติดต่อการเงิน13 นายเจษฏ ์วนพงศท์พิากร *
650607110014 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวภทรพร ตุม้มี *
650607110015 กรุณาติดต่อการเงิน15 นายปญัญา บญุเจริญ *
650607110016 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวณฐันันท ์คงเหลีย่ม *
650607110017 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวพชรรมย ์ไตรทรัพยส์กลุ *
650607110018 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาววมิล ภูป่ระเสริจ *
650607110019 กรุณาติดต่อการเงิน19 นายสจัจะ สวุรรอาชา *

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   17    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64060211001320 นายธณกฤต ผา่นแผว้ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001521 นายพฒันากร บตุรด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
64060211001622 นายนรบด ีอนิทรกําแหง (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001723 นางสาวขวญัจิรา นนทบท
64060211002124 นายสริวฒุ ินิลพรมมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211002425 นายภริู จ้นทอทุยั

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64060111000126 นางสาวสณุชิา ดูอ่นิทร์
64060111000727 นางสาวปยิรัตน์ บญุเชญิ
64060111000828 นางสาวรัชนีกร เกยีกขนุทด
64060111001329 นางสาวสพุรรณ ีแสงจันทร์
64060111001730 นางสาววนิดา หมอสดุ
64060111001831 นางสาวอพริิดา โยลยั
64060111001932 นายอษัฏาวธุ โพธิท์อง
64060111002033 นางสาวชลธชิา โมรัฐเถยีร
64060111002134 นางสาวกนิษฐา ทา่เกษม
640601110023 กรุณาติดต่อการเงิน35 นางสาวณฐัรินีย ์ทศิกระโทก
640601110025 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวศภุทัษร พลูสวสัดิ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1005203  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000237 นางสาวมีนา อดุพนัธ์
64080111000838 นางสาวจิราภรณ ์นนทจันทร์
64080111001039 นางสาวณฐัธยาน์ แปลเพง็
64080111001240 นางสาวสทุธกิานต ์สเีหลอืง
64080111001341 นางสาวทศันียพันธ ์งามจิตร
64080111001542 นางสาวพรปวณี ์กองสงูเนิน
640801110018 กรุณาติดต่อการเงิน43 นายธนกฤต ตุม่จอหอ
64080111002044 นางสาวพชัราภา จ่างโพธิ์
640801110021 กรุณาติดต่อการเงิน45 นางสาวอริสา เหลา่ใหญ่
64080111002246 นายเจษฎา คําสะรัมย์
640801110027 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวปภาดา แสนศริิ
64080111003248 นางสาวปนัดดา หลุม่ใส
64080111003449 นางสาวธญัรดา อนิทา
640801110040 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวปาริฉตัร ขนัถนิ
640801110044 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาววริาสนีิ เอืย่มนอก
64080111004752 นางสาวศศกิานต ์จงหาญ
64080111004853 นางสาวเมธณิ ีแสนตระกลู
64080111004954 นางสาวกมลนิตย ์วรรณคํา
640801110050 กรุณาติดต่อการเงิน55 นางสาวจุฑาทพิย ์คําเสยีง
64080111005156 นางสาวอาทติยา ศรทมิ
64080111005257 นางสาวสดุารัตน์ ศรีมะณี
64080111005358 นายณฐักติติ ์สาทพิยจั์นทร์
640801110057 กรุณาติดต่อการเงิน59 นางสาวบญุญมณ ีเรืองไพศาล
64080111005960 นายปรมัตถ ์คําเบา้
64080111006061 นายธนบรูณ ์จันทร์วงษ์
640801110062 กรุณาติดต่อการเงิน62 นายธนาดล เครือคํา
64080111006363 นางสาวชลุพีร มุทวุงศ์
64080111006664 นางสาววรางคณา หาพนัธุ์
64080111006765 นางสาวมัรวาห ์อาบะ๊
640801110068 กรุณาติดต่อการเงิน66 นายธนวฒัน์ โพธิส์ระคู

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1005203  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006967 นายปรีชา ดารุสรัมย์
640801110073 กรุณาติดต่อการเงิน68 นางสาวจริยา วงัหนองหวา้
64080111007469 นางสาวจิราภรณ ์โชตฉินัท์
64080111007670 นายอนุชา ยศสงูเนิน
64080111007771 นางสาวเจษฎาภรณ ์ฮวบสอน
640801110078 กรุณาติดต่อการเงิน72 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
640801110079 กรุณาติดต่อการเงิน73 นางสาวสาวติตรี ศรีธงชยั
64080111008074 นางสาวภทัทะริกา แสนสขุ
64080111008175 นางสาวธดิาพร คําเวยีง
64080111008376 นางสาวอนิธริา แมนเมือง
640801110084 กรุณาติดต่อการเงิน77 นางสาวธษิณามด ีดว้งมูล
640801110085 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวองัคณา พงษพ์นัธ์
64080111008879 นางสาวพชิญ์ชานันท ์โสภณพฒัน์ธนกลุ
640801110089 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวอามีเราะห ์ไอเละ
640801110091 กรุณาติดต่อการเงิน81 นางสาวศศนิิภา รูปพรมราช
640801110092 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวกณัทมิา ศลิารัมย์
640801110094 กรุณาติดต่อการเงิน83 นายณฏัฐพล พามาดี
64080111009584 นางสาวสชุาดา ศรีชมภู
640801110097 กรุณาติดต่อการเงิน85 นางสาวศศวิมิล จันทร์งาม
64090111000386 นางสาววชิญาดา ผอ่งกลาง
64100111000187 นางสาวณฐัฐชิา ยาทา
64100111000288 นางสาวอรอนงค ์เทยีมจัน
64100111000389 นางสาวกลุธดิา เวยีงคํา
64100111000590 นายสรวชิญ์ โชตรัินยวตั
64100111000891 นางสาวศภุสตุา สงัขท์อง
64100111001092 นางสาวรุ่งทพิย ์โคกสงู
64100111001193 นางสาวณนินทธ์รา สงิหซ์อม
64100111001394 นางสาวจันทกานต ์ถงุจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   58    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640105110004 กรุณาติดต่อการเงิน1 นายคณาธปิ ถนอมถิน่
6410011100012 นางสาวณฐัฐชิา ยาทา
6410011100023 นางสาวอรอนงค ์เทยีมจัน
6410011100034 นางสาวกลุธดิา เวยีงคํา
6410011100055 นายสรวชิญ์ โชตรัินยวตั
6410011100086 นางสาวศภุสตุา สงัขท์อง
6410011100107 นางสาวรุ่งทพิย ์โคกสงู
6410011100118 นางสาวณนินทธ์รา สงิหซ์อม
6410011100139 นางสาวจันทกานต ์ถงุจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE102  จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65050111000410 นายสทิธชิยั สขุสพุรรณ (ทนุฟตุบอล100%)
65050111000511 นายธนกร บญุทอง
65050111000612 นางสาวภญิญมาศ ชมุละออง
650601110014 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวมัลลกิา การถาง
650601110015 กรุณาติดต่อการเงิน14 นายชวรัตน์ เนตแสง
650601110016 กรุณาติดต่อการเงิน15 นายภวูนาถ แกว้นอก
650601110017 กรุณาติดต่อการเงิน16 นายธรีภทัร ทองเกลีย้ง
650601110018 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวพรพพิล กลุวงค์
65060111001918 นางสาวกลัยา เกลีย้งหอม
650601110020 กรุณาติดต่อการเงิน19 นายณภทัร์ ทองชมุแสง
650601110021 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวทติยา ญาตปิราโมทย์
650601110022 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวหทยัรัตน์  มีเนียน
650601110023 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวกลุรัตน์  วฒันบตุร
650602110001 กรุณาติดต่อการเงิน23 นายกติตกิร อทุยั
65060211000224 นายกติตภิณ พันโพธิ์
65060211000325 นายสชุจัจ์ วงศว์ฒัน์ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110004 กรุณาติดต่อการเงิน26 นายกฤษฎา แสนมี
65060211000527 นายเอกชนารัศมิ์ ภูท่อง (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000628 นายเอกสวุชัร์ สบืกมลเศรษฐ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211000729 นายณฐัวฒัน์ ดสีขุสาม (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000830 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทนุฟุตบอล100%)
65060211000931 นายพาย ุหนินอก (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001032 นายเอือ้องักรู เพยีงโคกกรวด (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001133 นายศกัรินทร์ ศรีมุงคณุ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110012 กรุณาติดต่อการเงิน34 นายดนัย เหลก็หลม่ (ทนุฟตุบอล50%)
650602110014 กรุณาติดต่อการเงิน35 นายอภสิทิธ ์พินธนิุบาด (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001536 นายศภุวชิญ์ ภมูินอก (ทนุฟตุซอล 100%)
650602110016 กรุณาติดต่อการเงิน37 นายธรีภทัร์ สงิแอด (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001738 นายตระกลูกาญจน์ การเกณฑ์ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001839 นายธราเทพ บญุมาล ี(ทนุฟตุซอล 70%)

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE102  จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211001940 นายธรรศวตั สงัขท์อง
65060211002141 นายแสตมป ์ทองอดุม (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002242 นายอสิระภาพ เพชรพนู (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002343 นายวรากร เกง่นอก (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211002444 นายภมูิภทัร กจิกศุล (ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
65060211002545 นายปฏภิาณ โยทะคง
650602110026 กรุณาติดต่อการเงิน46 นายชนะชยั ขําเอนก
650602110027 กรุณาติดต่อการเงิน47 นายกววีฒัน์ วรรณยทุธ  (ทนุฟตุซอล 50%)
650602110028 กรุณาติดต่อการเงิน48 นายอฑัฒกานต ์บอ่ทอง (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211002949 นายพรพพิัทน์ มันตาพนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211003050 นายทะนงศกัดิ ์ผลออ่น (ทนุฟตุซอล 100%)
65060211003151 นายอนุพงษ ์มีระพงษ ์(ทนุฟตุบอล 50%)
65060211003252 นายศภุโชค โนจันทกึ (ทนุฟตุซอล 100%)
65060411000253 นายทวทิรัพย ์มณมีงคลรัตน์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   44    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000254 นางสาวมีนา อดุพนัธ์
64080111000855 นางสาวจิราภรณ ์นนทจันทร์
64080111001056 นางสาวณฐัธยาน์ แปลเพง็
64080111001257 นางสาวสทุธกิานต ์สเีหลอืง
64080111001358 นางสาวทศันียพันธ ์งามจิตร
64080111001559 นางสาวพรปวณี ์กองสงูเนิน
640801110018 กรุณาติดต่อการเงิน60 นายธนกฤต ตุม่จอหอ
64080111002061 นางสาวพชัราภา จ่างโพธิ์
640801110021 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาวอริสา เหลา่ใหญ่
64080111002263 นายเจษฎา คําสะรัมย์
640801110027 กรุณาติดต่อการเงิน64 นางสาวปภาดา แสนศริิ
64080111003265 นางสาวปนัดดา หลุม่ใส
64080111003466 นางสาวธญัรดา อนิทา
640801110040 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวปาริฉตัร ขนัถนิ
640801110044 กรุณาติดต่อการเงิน68 นางสาววริาสนีิ เอืย่มนอก
64080111004769 นางสาวศศกิานต ์จงหาญ
64080111004870 นางสาวเมธณิ ีแสนตระกลู
64080111004971 นางสาวกมลนิตย ์วรรณคํา
640801110050 กรุณาติดต่อการเงิน72 นางสาวจุฑาทพิย ์คําเสยีง
64080111005173 นางสาวอาทติยา ศรทมิ
64080111005274 นางสาวสดุารัตน์ ศรีมะณี
64080111005375 นายณฐักติติ ์สาทพิยจั์นทร์
640801110057 กรุณาติดต่อการเงิน76 นางสาวบญุญมณ ีเรืองไพศาล
64080111005977 นายปรมัตถ ์คําเบา้
64080111006078 นายธนบรูณ ์จันทร์วงษ์
640801110062 กรุณาติดต่อการเงิน79 นายธนาดล เครือคํา
64080111006380 นางสาวชลุพีร มุทวุงศ์
64080111006681 นางสาววรางคณา หาพนัธุ์
64080111006782 นางสาวมัรวาห ์อาบะ๊
640801110068 กรุณาติดต่อการเงิน83 นายธนวฒัน์ โพธิส์ระคู

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006984 นายปรีชา ดารุสรัมย์
640801110073 กรุณาติดต่อการเงิน85 นางสาวจริยา วงัหนองหวา้
64080111007486 นางสาวจิราภรณ ์โชตฉินัท์
64080111007687 นายอนุชา ยศสงูเนิน
64080111007788 นางสาวเจษฎาภรณ ์ฮวบสอน
640801110078 กรุณาติดต่อการเงิน89 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
640801110079 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาวสาวติตรี ศรีธงชยั
64080111008091 นางสาวภทัทะริกา แสนสขุ
64080111008192 นางสาวธดิาพร คําเวยีง
64080111008393 นางสาวอนิธริา แมนเมือง
640801110084 กรุณาติดต่อการเงิน94 นางสาวธษิณามด ีดว้งมูล
640801110085 กรุณาติดต่อการเงิน95 นางสาวองัคณา พงษพ์นัธ์
64080111008896 นางสาวพชิญ์ชานันท ์โสภณพฒัน์ธนกลุ
640801110089 กรุณาติดต่อการเงิน97 นางสาวอามีเราะห ์ไอเละ
640801110091 กรุณาติดต่อการเงิน98 นางสาวศศนิิภา รูปพรมราช
640801110092 กรุณาติดต่อการเงิน99 นางสาวกณัทมิา ศลิารัมย์
640801110094 กรุณาติดต่อการเงิน100 นายณฏัฐพล พามาดี
640801110095101 นางสาวสชุาดา ศรีชมภู
640801110097 กรุณาติดต่อการเงิน102 นางสาวศศวิมิล จันทร์งาม
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน103 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน104 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน107 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   54    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0904314  การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู สภาพโภชนาบําบัด สําหรับการแพทย์แผนจนี
วันสอบ : วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620901110003108 นายสรายทุธ ไสยวรรณ
620901110006109 นายพรีภาส ทพิยรั์กษ์
620901110007110 นางสาวทภิากรณ ์วงษศ์รีแกว้
620901110009111 นางสาวณชันันท ์เอีย่มวงศศ์านติ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  BSC101  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเบื้องต้น
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6209011100031 นายสรายทุธ ไสยวรรณ
6209011100062 นายพรีภาส ทพิยรั์กษ์
6209011100073 นางสาวทภิากรณ ์วงษศ์รีแกว้
6309011100014 นางสาวดาหวนั พลรักษา
6309011100025 นางสาวปยิะนันท ์ทมุพันธ์
6309011100046 นางสาวกณัฐกิา ทศิกระโทก
6309011100057 นางสาวอรุณ ีทองสขุ
650602110001 กรุณาติดต่อการเงิน8 นายกติตกิร อทุยั
6506021100029 นายกติตภิณ พันโพธิ์
65060211000310 นายสชุจัจ์ วงศว์ฒัน์ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110004 กรุณาติดต่อการเงิน11 นายกฤษฎา แสนมี
65060211000512 นายเอกชนารัศมิ์ ภูท่อง (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000613 นายเอกสวุชัร์ สบืกมลเศรษฐ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211000714 นายณฐัวฒัน์ ดสีขุสาม (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000815 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทนุฟุตบอล100%)
65060211000916 นายพาย ุหนินอก (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001017 นายเอือ้องักรู เพยีงโคกกรวด (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001118 นายศกัรินทร์ ศรีมุงคณุ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110012 กรุณาติดต่อการเงิน19 นายดนัย เหลก็หลม่ (ทนุฟตุบอล50%)
650602110014 กรุณาติดต่อการเงิน20 นายอภสิทิธ ์พินธนิุบาด (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001521 นายศภุวชิญ์ ภมูินอก (ทนุฟตุซอล 100%)
650602110016 กรุณาติดต่อการเงิน22 นายธรีภทัร์ สงิแอด (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001723 นายตระกลูกาญจน์ การเกณฑ์ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001824 นายธราเทพ บญุมาล ี(ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001925 นายธรรศวตั สงัขท์อง
65060211002126 นายแสตมป ์ทองอดุม (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002227 นายอสิระภาพ เพชรพนู (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002328 นายวรากร เกง่นอก (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211002429 นายภมูิภทัร กจิกศุล (ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
65060211002530 นายปฏภิาณ โยทะคง

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  BSC101  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเบื้องต้น
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650602110026 กรุณาติดต่อการเงิน31 นายชนะชยั ขําเอนก
650602110027 กรุณาติดต่อการเงิน32 นายกววีฒัน์ วรรณยทุธ  (ทนุฟตุซอล 50%)
650602110028 กรุณาติดต่อการเงิน33 นายอฑัฒกานต ์บอ่ทอง (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211002934 นายพรพพิัทน์ มันตาพนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211003035 นายทะนงศกัดิ ์ผลออ่น (ทนุฟตุซอล 100%)
65060211003136 นายอนุพงษ ์มีระพงษ ์(ทนุฟตุบอล 50%)
65060211003237 นายศภุโชค โนจันทกึ (ทนุฟตุซอล 100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   37    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003307  เทคนิคทางชีวิวิทยาระดับโมเลกุล
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000138 นางสาวหทยัพนัธน์ อุน่ตะ๊
63100111000239 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวญั
63100111000440 นางสาวสจิุตตา ลิม่มั่น
63100111000541 นางสาวนันทญิา มุ่งเตย
63100111000642 นางสาวนุชนันท ์กนัขนุทด
63100111000743 นางสาววลิาวณัย ์ทรัพยผ์าด
63100111000844 นางสาวศศนิิภา แกว้ทอง
63100111000945 นางสาวอรอนงค ์โคตวงษ์
63100111001046 นางสาวฐติมิา แกว้พลิา
63100111001147 นางสาวสรีุรัตน์ ทนิุจ
63100111001348 นางสาวศศภิา อารมณช์ืน่
63100111001549 นางสาววริษา บญุสม
63100111001650 นางสาวรัตนาภรณ ์เขาลาด
63100111001751 นางสาวปนัดดา อุน่รัมย์
63100111002052 นางสาวอรอมุา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1005401  นิติวิทยาศาสตร์
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110004 กรุณาติดต่อการเงิน53 นางสาวฐติพิร ชยัธวชัธํารง
621001110006 กรุณาติดต่อการเงิน54 นางสาวโชตกิา อยูพ่ว่ง
621001110008 กรุณาติดต่อการเงิน55 นางสาววริศรา โพธิพ์ลู
621001110009 กรุณาติดต่อการเงิน56 นางสาวปนัดดา ลลีาวธุาภรณ์
621001110010 กรุณาติดต่อการเงิน57 นางสาวณฏัฐา เขาพาใน
621001110012 กรุณาติดต่อการเงิน58 นางสาวอารียา ยาประกลัย์
621001110013 กรุณาติดต่อการเงิน59 นายธรีพงษ ์ภธูง
621001110014 กรุณาติดต่อการเงิน60 นางสาวกานตธ์ดิา กองราช
621001110016 กรุณาติดต่อการเงิน61 นางสาวสกุานดา โพธิเ์กตุ
621001110017 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาวบตุรศด ีสบืสงิห์
621001110018 กรุณาติดต่อการเงิน63 นางสาวภสัสร นังเกดิ
62100111001964 นางสาววริศรา กดุหอม
621001110020 กรุณาติดต่อการเงิน65 นางสาวนวรัตน์ ไพสาลี
621001110021 กรุณาติดต่อการเงิน66 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
621001110023 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวกลัยกร อยูป่รางค์
621001110025 กรุณาติดต่อการเงิน68 นางสาวสมุินตรา กิง่จอหอ
621001110026 กรุณาติดต่อการเงิน69 นางสาวอมัพกา เขม็มาลยั
621001110029 กรุณาติดต่อการเงิน70 นางสาวจิราภรณ ์ชาญณรงค์
621001110030 กรุณาติดต่อการเงิน71 นางสาวปณดิา สริุยะแกน่ทราย
621001110035 กรุณาติดต่อการเงิน72 นางสาวสกุานดา คําจันทร์
621001110037 กรุณาติดต่อการเงิน73 นางสาวอศิรักษ ์มัทเรศ
621001110040 กรุณาติดต่อการเงิน74 นางสาววลิาสนีิ รัตนเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1004203  พันธุศาสตร์
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000175 นางสาวณฐัฐชิา ยาทา
64100111000276 นางสาวอรอนงค ์เทยีมจัน
64100111000377 นางสาวกลุธดิา เวยีงคํา
64100111000578 นายสรวชิญ์ โชตรัินยวตั
64100111000879 นางสาวศภุสตุา สงัขท์อง
64100111001080 นางสาวรุ่งทพิย ์โคกสงู
64100111001181 นางสาวณนินทธ์รา สงิหซ์อม
64100111001382 นางสาวจันทกานต ์ถงุจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC004  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6506041100021 นายทวทิรัพย ์มณมีงคลรัตน์
6508011100012 นางสาวกญัญาวร์ี ชยันาม
6508011100023 นางสาวปยิธดิา ออ่นเฉวยีง
6508011100034 นายลทัธวทิย ์คําตนั
650801110004 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวพชัรี สวุรรณสนธิ์
650801110005 กรุณาติดต่อการเงิน6 นางสาวฉนัทส์นีิ ชดิครบรีุ
650801110006 กรุณาติดต่อการเงิน7 นางสาวฐติาภา ผลกระโทก
650801110007 กรุณาติดต่อการเงิน8 นายบวรพจน์ คณทา
6508011100089 นางสาวอนันตญา หาชืน่
65080111000910 นางสาววรรณวษิา ไพชาญ
650801110010 กรุณาติดต่อการเงิน11 นายวภิพ พนาสนธ์
65080111001112 นางสาวบศุพรชณะ ศรีโสภา
650801110012 กรุณาติดต่อการเงิน13 นายจิรยทุธ เทยีบพมิพ์
650801110013 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวนูรอารีนา ดเีม็ง
650801110014 กรุณาติดต่อการเงิน15 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
650801110015 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวสธุดิา บาลี
650801110016 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวอทติยา ศรีโศรก
650801110017 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาววรพญิณ ์คะรุด
650801110018 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวเนาวาเราะห ์ดาเลาะบอ
650801110019 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวสกุญัญา สงิหะชยั
650801110020 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวสพุตัรา น้อยหลบุเลา
65080111002122 นางสาวศศนัินท ์แจ่มใส
65080111002223 นางสาวจิรนันท ์จันทนาม
65080111002324 นางสาวพรนภา     กาสงัข์
650801110024 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวอศิริญาภรณ ์เหมหาญ
65080111002526 นางสาวพมิพช์นก ม้าวเมือง
650801110026 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวธญัรดา ไชยจันทร์
65080111002728 นางสาวศริิประภา สดุบริุนทร์
65080111002829 นางสาววารุณ ีพริกขนุทด
65080111002930 นางสาวนันทฌิา กาบบวั

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC004  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110030 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวอภสัรา คตซงั
650801110031 กรุณาติดต่อการเงิน32 นายกติภิมูิ สมณะ
65080111003233 นางสาวไอรดา แกว้วงษา
650801110033 กรุณาติดต่อการเงิน34 นางสาวปยิะนุช ชชัวาลย์
65080111003435 นางสาววชิญาดา วงษา
650801110035 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวญาดา แซช่อื
65080111003637 นางสาววราภรณ ์สภุาพ
650801110037 กรุณาติดต่อการเงิน38 นางสาวเสาวลกัษณ ์พันธะสา
650801110038 กรุณาติดต่อการเงิน39 นางสาวปยิธดิา ครเพชร
650801110039 กรุณาติดต่อการเงิน40 นางสาวสธุติา โทอดุทา
650801110040 กรุณาติดต่อการเงิน41 นายยศกร ขนุประเสริฐ
650801110041 กรุณาติดต่อการเงิน42 นายชติพิทัธ ์วสินัเทยีะ
650801110042 กรุณาติดต่อการเงิน43 นางสาวญาณสริิ เกดิมี
650801110043 กรุณาติดต่อการเงิน44 นางสาวศลิาพร กิง่ทอง
650801110044 กรุณาติดต่อการเงิน45 นายทวิาวตัน์ ชบูวั
65080111004546 นางสาววภิาดา จรถวลิ
650801110046 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวปานไพลนิ หาญสทิธิ์
650801110047 กรุณาติดต่อการเงิน48 นายภมรินทร์ มะนีสขุ
65080111004849 นางสาวทนิรัตน์ ปตัถาวโร
65080111004950 นางสาวกรรณกิาร์ ราโรจน์
650801110050 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวณฏัฐณชิา เหลอืงรุ่งรัส
650801110051 กรุณาติดต่อการเงิน52 นางสาวกญัญลกัษณ ์สภุษิะ
650801110052 กรุณาติดต่อการเงิน53 นางสาวนิชาภทัร บวัพมิพ์
650801110053 กรุณาติดต่อการเงิน54 นางสาวจิระนุช ไกรวนั
65080111005455 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแกว้
65080111005556 นางสาวพทิยาภรณ ์หวงัสระกลาง
65080111005657 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวสัดิ์
65080111005758 นางสาวชตุกิาญจน์ คลืน่แกว้
650801110058 กรุณาติดต่อการเงิน59 นางสาวสริิกร ศรีทอง
65080111005960 นางสาวณฏัธดิา จันทร์คํา

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC004  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110060 กรุณาติดต่อการเงิน61 นางสาวนฤมล แสนเวยีง
650801110061 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาวภาวณิ ีมนุวตัร
650801110062 กรุณาติดต่อการเงิน63 นายณฐัวตัร ฤทธิไ์ธสง
650801110063 กรุณาติดต่อการเงิน64 นายเดชคําภร์ี แกว้มณี
65080111006465 นางสาวกญัญาณษิฐ ์มาพระลบั
650801110065 กรุณาติดต่อการเงิน66 นางสาวดจุดาว ชาวประสา
650801110066 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวศภุรดา ธามเมธธีนาภมูิ
65080111006768 นางสาวสธุดิา ถมปดั
65080111006869 นางสาวพรรณวด ีฤทธมินตรี
65080111006970 นายจิรภทัร สวุรรณศรี
65080111007071 นางสาวอษุา บญุเกดิ
650801110071 กรุณาติดต่อการเงิน72 นางสาวจิราพร ม่วงเพช็ร
65080111007273 นางสาวทฆัิมพร ชอบการ
650801110073 กรุณาติดต่อการเงิน74 นางสาวรัตนวด ีชคูญัหอม
650801110074 กรุณาติดต่อการเงิน75 นางสาวชลติา มะนาวนอก
650801110075 กรุณาติดต่อการเงิน76 นางสาวศริิลกัษณ ์ศรีแสง
650801110076 กรุณาติดต่อการเงิน77 นางสาววนิดา นนทะลนุ
650801110077 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวปาริชาต ิกลุโชติ
65080111007879 นายธนากร ออ่นประสงค์
650801110079 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวณฏัฐณชิา พนัธบุรรยงก์
650801110080 กรุณาติดต่อการเงิน81 นางสาวจุฬาลกัษณ ์เชดิชู
650801110081 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวสร้อยทพิย ์ปญัญา
650801110082 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาวชดิชนก เชือ่ชยัภมูิ
650801110083 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวพชัรพร สงิหาราโท
650801110084 กรุณาติดต่อการเงิน85 นางสาววาสนา ชา่งหม้อ
650801110085 กรุณาติดต่อการเงิน86 นางสาวนันทพร คงสตัย์
65080111008687 นายชวกร เหลากลม
650801110087 กรุณาติดต่อการเงิน88 นางสาวณพัชชนันท ์ สนิประเสริฐ
650801110088 กรุณาติดต่อการเงิน89 นางสาวรุ่งฟา้ จงจุลกลาง
650801110089 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาวพริดา สมสวย

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC004  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110090 กรุณาติดต่อการเงิน91 นางสาวนลนิธร ดอนบา้นเขยีว
65080111009192 นางสาวชอ่กรรณกิาร์ พรหมราช
650801110092 กรุณาติดต่อการเงิน93 นางสาวพรไพลณิ เปลง่ศรีเกดิ
650801110093 กรุณาติดต่อการเงิน94 นางสาวมัชฌิตา ไชยศลิป์
65080111009495 นางสาวปรารถนา สมขนุทด
65080111009596 นางสาวกวนิทรา นนทะวงษา
65080111009697 นางสาวนัทกานต ์หนูราช
65080111009798 นางสาวพชิชากร ศรีเวยีง
650801110098 กรุณาติดต่อการเงิน99 นางสาวสวุชิาดา ขยนัทํา
650801110099 กรุณาติดต่อการเงิน100 นางสาวกลัยา เทีย่งพรม
650801110100 กรุณาติดต่อการเงิน101 นางสาวฐตินัินท ์เชดิชู
650801110101 กรุณาติดต่อการเงิน102 นางสาวพมิลรัตน์ ทองเหลา
650801110102 กรุณาติดต่อการเงิน103 นางสาววรนุช เทีย่งเพิม่
650801110103104 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวกลุนิษฐ ์ภูร่ะหงษ์
650801110105 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวพชัรีภรณ ์มีดี
650801110106107 นางสาวจตพุร แสงทอง
650801110107108 นางสาวรุ่งนภา ภริมยไ์กรภกัดิ์
650801110108 กรุณาติดต่อการเงิน109 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109110 นางสาวอมิพฬิา ผลภญิโญ
650801110110111 นางสาวณทัชา ปานน้ี
650801110111 กรุณาติดต่อการเงิน112 นางสาวอภญิญา รวยมันเทยีะ
650801110112 กรุณาติดต่อการเงิน113 นางสาวกชพร พงษส์พุาร
650801110113 กรุณาติดต่อการเงิน114 นายรชตะ ทพัสกลุ
650801110114115 นางสาววลัลภา ชะนอบรัมย์
650801110115116 นางสาวพมิพส์ริิ ยาแกว้
651001110001117 นางสาวอรนรินทร์ ใจเดด็
651001110002118 นางสาวรวพิร เลศิลน้
651001110003119 นางสาวสภุทัรสร กองเพช็ร์
651001110004120 นายพทัธพล ทดัประดษิฐ

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC004  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651001110005121 นางสาววยิะดา อตุสาหะ
651001110006122 นางสาวภทัรวรรณ ซยุเพง็
651001110007123 นางสาวจิราวรรณ บญุแสนชยั
651001110008124 นางสาวศศธิร เจียงรี
651001110009125 นางสาวจันทรวมิล เสาร์ทอง
651001110010126 นางสาววรัญญา ทโิภคา
651001110011127 นางสาวพรชนก  ลแีวง
651001110012128 นางสาวกลุชญา มาสารีกจิ
651001110013 กรุณาติดต่อการเงิน129 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
651001110014 กรุณาติดต่อการเงิน130 นางสาวรัชฎาพร ปตัตายะโส
651001110015 กรุณาติดต่อการเงิน131 นางสาวณฐักานต ์สาพนัธุ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   131    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC003  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650601110014 กรุณาติดต่อการเงิน132 นางสาวมัลลกิา การถาง
650601110015 กรุณาติดต่อการเงิน133 นายชวรัตน์ เนตแสง
650601110016 กรุณาติดต่อการเงิน134 นายภวูนาถ แกว้นอก
650601110017 กรุณาติดต่อการเงิน135 นายธรีภทัร ทองเกลีย้ง
650601110018 กรุณาติดต่อการเงิน136 นางสาวพรพพิล กลุวงค์
650601110019137 นางสาวกลัยา เกลีย้งหอม
650601110020 กรุณาติดต่อการเงิน138 นายณภทัร์ ทองชมุแสง
650601110021 กรุณาติดต่อการเงิน139 นางสาวทติยา ญาตปิราโมทย์
650601110022 กรุณาติดต่อการเงิน140 นางสาวหทยัรัตน์  มีเนียน
650601110023 กรุณาติดต่อการเงิน141 นางสาวกลุรัตน์  วฒันบตุร

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003113  เคมี
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110015 กรุณาติดต่อการเงิน142 นายเกยีรตทิรัพย ์สวสัด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
620602110016 กรุณาติดต่อการเงิน143 นายศรายทุธ ดคีําน้อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
630801110022144 นางสาวยนัูยน๊ะ เจ๊ะแต
630801110025145 นางสาวจันทร์จิรา เปง้ไชยโม
651003110002 กรุณาติดต่อการเงิน146 นายเจษฎาภรณ ์คําภเินตร
651003110004 กรุณาติดต่อการเงิน147 นางสาวศริิสุฎปณัฑาค ์เมธปีระภาพร
651003110005 กรุณาติดต่อการเงิน148 นางสาวณฐัณชิา กาฬหวา้
651003110007149 นางสาวพมิพช์นก วราศรีทรัพย์
651003110008 กรุณาติดต่อการเงิน150 นางสาวรุจิรา เสนากงั
651003110009151 นางสาวศริิขวญั ไชยโรจน์
651003110011 กรุณาติดต่อการเงิน152 นางสาวชณฏัฐส์กุานต ์ปิน่สนัเทยีะ
651003110012 กรุณาติดต่อการเงิน153 นาย  ทกัษณิ สรุะภี
651003110013 กรุณาติดต่อการเงิน154 นางสาวนิธวิด ีเทยีนเรียว
651003110014 กรุณาติดต่อการเงิน155 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
651003110015156 นางสาวพชัรวลยั วงศป์ระดู่
651003110016 กรุณาติดต่อการเงิน157 นางสาวนพจิรา วรรณภร์ี
651003110017 กรุณาติดต่อการเงิน158 นางสาวนิสา เกา้แสง
651003110018 กรุณาติดต่อการเงิน159 นางสาวเดน่ณภา สหีานาม
651003110019 กรุณาติดต่อการเงิน160 นายพลวฒัน์ หนองหงอก
651003110020161 นางสาวอารยา ทองแลง่
651003110021 กรุณาติดต่อการเงิน162 นางสาวสภุารัตน์ ฟกันาค
651003110022 กรุณาติดต่อการเงิน163 นางสาวสพุรรษา เกษมวรนันต์
651003110023 กรุณาติดต่อการเงิน164 นางสาววนิดา พลชว่ย
651003110024 กรุณาติดต่อการเงิน165 นางสาวพชิญา สาสขุ
651003110025 กรุณาติดต่อการเงิน166 นางสาวณฎัฐณชิา ภดูารัตน์
651003110026 กรุณาติดต่อการเงิน167 นางสาวโสภดิา แสวงผล
651003110027 กรุณาติดต่อการเงิน168 นางสาวจุฑามาส ผวิบาง
651003110028 กรุณาติดต่อการเงิน169 นางสาวชอ่ผกา บดุดาซยุ
651003110030 กรุณาติดต่อการเงิน170 นางสาวสขุวลิยั จันทาทอง
651003110031171 นางสาวกรณศิ เจียมรัมย์

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0002110  มนุษย์กับสังคม
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640102110002 กรุณาติดต่อการเงิน1 นางสาวกลุศิรา สมบตัิ
6401021100032 นางสาวศริิภริมย ์แครกส์
640102110004 กรุณาติดต่อการเงิน3 นางสาวปริณา พวงภู่
6401021100054 นางสาวศศปิระภา คงคา
650607110001 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวชรินรัตน์ อนิทร์วเิชยีร (ทนุบคุลากรสาธารณสขุ)
650607110002 กรุณาติดต่อการเงิน6 นายณฐัเดช ธญัญาสทิธิธ์นกลุ
650607110003 กรุณาติดต่อการเงิน7 นางสาวสจัจาภรณ ์ยิม้วงษ์
650607110005 กรุณาติดต่อการเงิน8 นางสาวอนิทริา ฟา้องอาจ
6506071100069 นางสาวรัตนาภรณ ์ชนุสาย
650607110007 กรุณาติดต่อการเงิน10 นางสาวพชิชานันท ์โชตมิานุกลู
651003110002 กรุณาติดต่อการเงิน11 นายเจษฎาภรณ ์คําภเินตร
651003110004 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวศริิสุฎปณัฑาค ์เมธปีระภาพร
651003110005 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวณฐัณชิา กาฬหวา้
651003110008 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวรุจิรา เสนากงั
65100311000915 นางสาวศริิขวญั ไชยโรจน์
651003110011 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวชณฏัฐส์กุานต ์ปิน่สนัเทยีะ
651003110012 กรุณาติดต่อการเงิน17 นาย  ทกัษณิ สรุะภี
651003110013 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวนิธวิด ีเทยีนเรียว
651003110014 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001520 นางสาวพชัรวลยั วงศป์ระดู่
651003110016 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวนพจิรา วรรณภร์ี
651003110017 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวนิสา เกา้แสง
651003110018 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวเดน่ณภา สหีานาม
651003110019 กรุณาติดต่อการเงิน24 นายพลวฒัน์ หนองหงอก
65100311002025 นางสาวอารยา ทองแลง่
651003110021 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาวสภุารัตน์ ฟกันาค
651003110022 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวสพุรรษา เกษมวรนันต์
651003110023 กรุณาติดต่อการเงิน28 นางสาววนิดา พลชว่ย
651003110024 กรุณาติดต่อการเงิน29 นางสาวพชิญา สาสขุ
651003110025 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวณฎัฐณชิา ภดูารัตน์

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0002110  มนุษย์กับสังคม
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651003110026 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวโสภดิา แสวงผล
651003110027 กรุณาติดต่อการเงิน32 นางสาวจุฑามาส ผวิบาง
651003110028 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาวชอ่ผกา บดุดาซยุ
651003110030 กรุณาติดต่อการเงิน34 นางสาวสขุวลิยั จันทาทอง
65100311003135 นางสาวกรณศิ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   35    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE201  มนุษย์กับสังคม
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650601110014 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวมัลลกิา การถาง
650601110015 กรุณาติดต่อการเงิน37 นายชวรัตน์ เนตแสง
650601110016 กรุณาติดต่อการเงิน38 นายภวูนาถ แกว้นอก
650601110017 กรุณาติดต่อการเงิน39 นายธรีภทัร ทองเกลีย้ง
650601110018 กรุณาติดต่อการเงิน40 นางสาวพรพพิล กลุวงค์
65060111001941 นางสาวกลัยา เกลีย้งหอม
650601110020 กรุณาติดต่อการเงิน42 นายณภทัร์ ทองชมุแสง
650601110021 กรุณาติดต่อการเงิน43 นางสาวทติยา ญาตปิราโมทย์
650601110022 กรุณาติดต่อการเงิน44 นางสาวหทยัรัตน์  มีเนียน
650601110023 กรุณาติดต่อการเงิน45 นางสาวกลุรัตน์  วฒันบตุร
650602110001 กรุณาติดต่อการเงิน46 นายกติตกิร อทุยั
65060211000247 นายกติตภิณ พันโพธิ์
65060211000348 นายสชุจัจ์ วงศว์ฒัน์ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110004 กรุณาติดต่อการเงิน49 นายกฤษฎา แสนมี
65060211000550 นายเอกชนารัศมิ์ ภูท่อง (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000651 นายเอกสวุชัร์ สบืกมลเศรษฐ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211000752 นายณฐัวฒัน์ ดสีขุสาม (ทนุฟตุบอล100%)
65060211000853 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทนุฟุตบอล100%)
65060211000954 นายพาย ุหนินอก (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001055 นายเอือ้องักรู เพยีงโคกกรวด (ทนุฟตุบอล100%)
65060211001156 นายศกัรินทร์ ศรีมุงคณุ (ทนุฟตุบอล100%)
650602110012 กรุณาติดต่อการเงิน57 นายดนัย เหลก็หลม่ (ทนุฟตุบอล50%)
650602110014 กรุณาติดต่อการเงิน58 นายอภสิทิธ ์พินธนิุบาด (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001559 นายศภุวชิญ์ ภมูินอก (ทนุฟตุซอล 100%)
650602110016 กรุณาติดต่อการเงิน60 นายธรีภทัร์ สงิแอด (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001761 นายตระกลูกาญจน์ การเกณฑ์ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211001862 นายธราเทพ บญุมาล ี(ทนุฟตุซอล 70%)
65060211001963 นายธรรศวตั สงัขท์อง
65060211002164 นายแสตมป ์ทองอดุม (ทนุฟตุซอล100%)
65060211002265 นายอสิระภาพ เพชรพนู (ทนุฟตุซอล100%)

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE201  มนุษย์กับสังคม
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211002366 นายวรากร เกง่นอก (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
65060211002467 นายภมูิภทัร กจิกศุล (ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
65060211002568 นายปฏภิาณ โยทะคง
650602110026 กรุณาติดต่อการเงิน69 นายชนะชยั ขําเอนก
650602110027 กรุณาติดต่อการเงิน70 นายกววีฒัน์ วรรณยทุธ  (ทนุฟตุซอล 50%)
650602110028 กรุณาติดต่อการเงิน71 นายอฑัฒกานต ์บอ่ทอง (ทนุฟตุซอล 70%)
65060211002972 นายพรพพิัทน์ มันตาพนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
65060211003073 นายทะนงศกัดิ ์ผลออ่น (ทนุฟตุซอล 100%)
65060211003174 นายอนุพงษ ์มีระพงษ ์(ทนุฟตุบอล 50%)
65060211003275 นายศภุโชค โนจันทกึ (ทนุฟตุซอล 100%)
65060411000276 นายทวทิรัพย ์มณมีงคลรัตน์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   41    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110004 กรุณาติดต่อการเงิน77 นางสาวฐติพิร ชยัธวชัธํารง
621001110006 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวโชตกิา อยูพ่ว่ง
621001110008 กรุณาติดต่อการเงิน79 นางสาววริศรา โพธิพ์ลู
621001110009 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวปนัดดา ลลีาวธุาภรณ์
621001110010 กรุณาติดต่อการเงิน81 นางสาวณฏัฐา เขาพาใน
621001110012 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวอารียา ยาประกลัย์
621001110013 กรุณาติดต่อการเงิน83 นายธรีพงษ ์ภธูง
621001110014 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวกานตธ์ดิา กองราช
621001110016 กรุณาติดต่อการเงิน85 นางสาวสกุานดา โพธิเ์กตุ
621001110017 กรุณาติดต่อการเงิน86 นางสาวบตุรศด ีสบืสงิห์
621001110020 กรุณาติดต่อการเงิน87 นางสาวนวรัตน์ ไพสาลี
621001110021 กรุณาติดต่อการเงิน88 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
621001110025 กรุณาติดต่อการเงิน89 นางสาวสมุินตรา กิง่จอหอ
621001110035 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาวสกุานดา คําจันทร์
621001110037 กรุณาติดต่อการเงิน91 นางสาวอศิรักษ ์มัทเรศ
621001110040 กรุณาติดต่อการเงิน92 นางสาววลิาสนีิ รัตนเจริญ
63100111000193 นางสาวหทยัพนัธน์ อุน่ตะ๊
63100111000294 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวญั
63100111000495 นางสาวสจิุตตา ลิม่มั่น
63100111000596 นางสาวนันทญิา มุ่งเตย
63100111000697 นางสาวนุชนันท ์กนัขนุทด
63100111000798 นางสาววลิาวณัย ์ทรัพยผ์าด
63100111000899 นางสาวศศนิิภา แกว้ทอง
631001110009100 นางสาวอรอนงค ์โคตวงษ์
631001110010101 นางสาวฐติมิา แกว้พลิา
631001110011102 นางสาวสรีุรัตน์ ทนิุจ
631001110013103 นางสาวศศภิา อารมณช์ืน่
631001110015104 นางสาววริษา บญุสม
631001110016105 นางสาวรัตนาภรณ ์เขาลาด
631001110017106 นางสาวปนัดดา อุน่รัมย์

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

631001110020107 นางสาวอรอมุา ผลเจริญ
640403110002108 นางสาวสพุตัรา ทองสงคราม
640403110009109 นางสาวสริิรัตน์ ตลาดนา
640403110011110 นางสาวกติตมิา ปลืม้กมล
640403110012111 นางสาวสชุาดา วชิยัสระเกษ
640403110013112 นางสาววาสนา ศรชยั
640403110018113 นางสาวกลันิกา สอนเขยีว
640403110019114 นางสาวพชัรา ดลิกชาติ
640403110020115 นางสาวแอนนิตา้ มูลจันทกึ
640403110030116 นางสาวนารีรัตน์ งีสนัเทยีะ
640403110031117 นางสาวชนิสรา ตน้กระโทก 
640403110034118 นางสาวธญัทพิย ์ทางกลาง
640403110036119 นางสาววารินทร์ เลยีนอยา่ง *
640403110043120 นางสาวกาญจนา ศรสําแดง
640607110030 กรุณาติดต่อการเงิน121 นางสาวสภุาวด ีพะนะลา
640607110032122 นางสาวสนิุสา นาวาทอง
640607110033123 นายชยัวฒัน์ ซองแกว้ประเสริฐ
640607110034124 นายกฤษฎา มาลา
640607110035125 นางสาวสธุารัตน์ กลุบตุร
640607110036126 นางสาวภาริตา ผดุผาด
640607110037127 นายจิรัฏฐ ์ดตินัยวรกติติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   51    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0101112  องค์การและการจัดการ
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501021100021 นางสาวพชัรินดา เสมอสมัย
6501021100032 นางสาวสภุสัสร ปยิะปญัญาพงษ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0101301  การบัญชีเพื่อการจัดการ
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6301021100023 นางสาวกมลชนก โมกศกัดิ์
6301021100034 นางสาวพนัธภุา จิรสทิธพิฒัน์
6301021100045 นายวรีวฒุ ิ อนิบรรทด
6301021100056 นางสาวพนิดา  วดัเฉย 
6301021100067 นางสาวปาริฉตัต ์แกว้ลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6508011100018 นางสาวกญัญาวร์ี ชยันาม
6508011100029 นางสาวปยิธดิา ออ่นเฉวยีง
65080111000310 นายลทัธวทิย ์คําตนั
650801110004 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวพชัรี สวุรรณสนธิ์
650801110005 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวฉนัทส์นีิ ชดิครบรีุ
650801110006 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวฐติาภา ผลกระโทก
650801110007 กรุณาติดต่อการเงิน14 นายบวรพจน์ คณทา
65080111000815 นางสาวอนันตญา หาชืน่
65080111000916 นางสาววรรณวษิา ไพชาญ
650801110010 กรุณาติดต่อการเงิน17 นายวภิพ พนาสนธ์
65080111001118 นางสาวบศุพรชณะ ศรีโสภา
650801110012 กรุณาติดต่อการเงิน19 นายจิรยทุธ เทยีบพมิพ์
650801110013 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวนูรอารีนา ดเีม็ง
650801110014 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
650801110015 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวสธุดิา บาลี
650801110016 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวอทติยา ศรีโศรก
650801110017 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาววรพญิณ ์คะรุด
650801110018 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวเนาวาเราะห ์ดาเลาะบอ
650801110019 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาวสกุญัญา สงิหะชยั
650801110020 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวสพุตัรา น้อยหลบุเลา
65080111002128 นางสาวศศนัินท ์แจ่มใส
65080111002229 นางสาวจิรนันท ์จันทนาม
65080111002330 นางสาวพรนภา     กาสงัข์
650801110024 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวอศิริญาภรณ ์เหมหาญ
65080111002532 นางสาวพมิพช์นก ม้าวเมือง
650801110026 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาวธญัรดา ไชยจันทร์
65080111002734 นางสาวศริิประภา สดุบริุนทร์
65080111002835 นางสาววารุณ ีพริกขนุทด
65080111002936 นางสาวนันทฌิา กาบบวั
650801110030 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาวอภสัรา คตซงั

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110031 กรุณาติดต่อการเงิน38 นายกติภิมูิ สมณะ
65080111003239 นางสาวไอรดา แกว้วงษา
650801110033 กรุณาติดต่อการเงิน40 นางสาวปยิะนุช ชชัวาลย์
65080111003441 นางสาววชิญาดา วงษา
650801110035 กรุณาติดต่อการเงิน42 นางสาวญาดา แซช่อื
65080111003643 นางสาววราภรณ ์สภุาพ
650801110037 กรุณาติดต่อการเงิน44 นางสาวเสาวลกัษณ ์พันธะสา
650801110038 กรุณาติดต่อการเงิน45 นางสาวปยิธดิา ครเพชร
650801110039 กรุณาติดต่อการเงิน46 นางสาวสธุติา โทอดุทา
650801110040 กรุณาติดต่อการเงิน47 นายยศกร ขนุประเสริฐ
650801110041 กรุณาติดต่อการเงิน48 นายชติพิทัธ ์วสินัเทยีะ
650801110042 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาวญาณสริิ เกดิมี
650801110043 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวศลิาพร กิง่ทอง
650801110044 กรุณาติดต่อการเงิน51 นายทวิาวตัน์ ชบูวั
65080111004552 นางสาววภิาดา จรถวลิ
650801110046 กรุณาติดต่อการเงิน53 นางสาวปานไพลนิ หาญสทิธิ์
650801110047 กรุณาติดต่อการเงิน54 นายภมรินทร์ มะนีสขุ
65080111004855 นางสาวทนิรัตน์ ปตัถาวโร
65080111004956 นางสาวกรรณกิาร์ ราโรจน์
650801110050 กรุณาติดต่อการเงิน57 นางสาวณฏัฐณชิา เหลอืงรุ่งรัส
650801110051 กรุณาติดต่อการเงิน58 นางสาวกญัญลกัษณ ์สภุษิะ
650801110052 กรุณาติดต่อการเงิน59 นางสาวนิชาภทัร บวัพมิพ์
650801110053 กรุณาติดต่อการเงิน60 นางสาวจิระนุช ไกรวนั
65080111005461 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแกว้
65080111005562 นางสาวพทิยาภรณ ์หวงัสระกลาง
65080111005663 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวสัดิ์
65080111005764 นางสาวชตุกิาญจน์ คลืน่แกว้
650801110058 กรุณาติดต่อการเงิน65 นางสาวสริิกร ศรีทอง
65080111005966 นางสาวณฏัธดิา จันทร์คํา
650801110060 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวนฤมล แสนเวยีง

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110061 กรุณาติดต่อการเงิน68 นางสาวภาวณิ ีมนุวตัร
650801110062 กรุณาติดต่อการเงิน69 นายณฐัวตัร ฤทธิไ์ธสง
650801110063 กรุณาติดต่อการเงิน70 นายเดชคําภร์ี แกว้มณี
65080111006471 นางสาวกญัญาณษิฐ ์มาพระลบั
650801110065 กรุณาติดต่อการเงิน72 นางสาวดจุดาว ชาวประสา
650801110066 กรุณาติดต่อการเงิน73 นางสาวศภุรดา ธามเมธธีนาภมูิ
65080111006774 นางสาวสธุดิา ถมปดั
65080111006875 นางสาวพรรณวด ีฤทธมินตรี
65080111006976 นายจิรภทัร สวุรรณศรี
65080111007077 นางสาวอษุา บญุเกดิ
650801110071 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวจิราพร ม่วงเพช็ร
65080111007279 นางสาวทฆัิมพร ชอบการ
650801110073 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวรัตนวด ีชคูญัหอม
650801110074 กรุณาติดต่อการเงิน81 นางสาวชลติา มะนาวนอก
650801110075 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวศริิลกัษณ ์ศรีแสง
650801110076 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาววนิดา นนทะลนุ
650801110077 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวปาริชาต ิกลุโชติ
65080111007885 นายธนากร ออ่นประสงค์
650801110079 กรุณาติดต่อการเงิน86 นางสาวณฏัฐณชิา พนัธบุรรยงก์
650801110080 กรุณาติดต่อการเงิน87 นางสาวจุฬาลกัษณ ์เชดิชู
650801110081 กรุณาติดต่อการเงิน88 นางสาวสร้อยทพิย ์ปญัญา
650801110082 กรุณาติดต่อการเงิน89 นางสาวชดิชนก เชือ่ชยัภมูิ
650801110083 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาวพชัรพร สงิหาราโท
650801110084 กรุณาติดต่อการเงิน91 นางสาววาสนา ชา่งหม้อ
650801110085 กรุณาติดต่อการเงิน92 นางสาวนันทพร คงสตัย์
65080111008693 นายชวกร เหลากลม
650801110087 กรุณาติดต่อการเงิน94 นางสาวณพัชชนันท ์ สนิประเสริฐ
650801110088 กรุณาติดต่อการเงิน95 นางสาวรุ่งฟา้ จงจุลกลาง
650801110089 กรุณาติดต่อการเงิน96 นางสาวพริดา สมสวย
650801110090 กรุณาติดต่อการเงิน97 นางสาวนลนิธร ดอนบา้นเขยีว

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111009198 นางสาวชอ่กรรณกิาร์ พรหมราช
650801110092 กรุณาติดต่อการเงิน99 นางสาวพรไพลณิ เปลง่ศรีเกดิ
650801110093 กรุณาติดต่อการเงิน100 นางสาวมัชฌิตา ไชยศลิป์
650801110094101 นางสาวปรารถนา สมขนุทด
650801110095102 นางสาวกวนิทรา นนทะวงษา
650801110096103 นางสาวนัทกานต ์หนูราช
650801110097104 นางสาวพชิชากร ศรีเวยีง
650801110098 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวสวุชิาดา ขยนัทํา
650801110099 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวกลัยา เทีย่งพรม
650801110100 กรุณาติดต่อการเงิน107 นางสาวฐตินัินท ์เชดิชู
650801110101 กรุณาติดต่อการเงิน108 นางสาวพมิลรัตน์ ทองเหลา
650801110102 กรุณาติดต่อการเงิน109 นางสาววรนุช เทีย่งเพิม่
650801110103110 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104 กรุณาติดต่อการเงิน111 นางสาวกลุนิษฐ ์ภูร่ะหงษ์
650801110105 กรุณาติดต่อการเงิน112 นางสาวพชัรีภรณ ์มีดี
650801110106113 นางสาวจตพุร แสงทอง
650801110107114 นางสาวรุ่งนภา ภริมยไ์กรภกัดิ์
650801110108 กรุณาติดต่อการเงิน115 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109116 นางสาวอมิพฬิา ผลภญิโญ
650801110110117 นางสาวณทัชา ปานน้ี
650801110111 กรุณาติดต่อการเงิน118 นางสาวอภญิญา รวยมันเทยีะ
650801110112 กรุณาติดต่อการเงิน119 นางสาวกชพร พงษส์พุาร
650801110113 กรุณาติดต่อการเงิน120 นายรชตะ ทพัสกลุ
650801110114121 นางสาววลัลภา ชะนอบรัมย์
650801110115122 นางสาวพมิพส์ริิ ยาแกว้

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   115    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007203  สรีรวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001 กรุณาติดต่อการเงิน1 นายศานต ิเจริญวงศ์
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน2 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน3 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน4 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน6 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  BA102  องค์การและการจัดการสมัยใหม่
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501011100017 นางสาวชตุกิาญน์ ทางชยัภมูิ
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0401101  หลักสูตรและการจัดการศึกษาปฐมวัย
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6504031100038 นางสาวกนัยกร กระโจมพล
6504031100059 นางสาวนิรบล แกว้วงค์
650403110006 กรุณาติดต่อการเงิน10 นางสาวชลธชิา วงษส์มบตัิ
650403110008 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวเจนจิรา พวงมาลยั
65040311001012 นางสาวภทัราวด ีบวัหอม
65040311001113 นางสาวศริิพร สวงิรัมย์
65040311001214 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001415 นางสาวเบญญาภา ซอ่นกลิน่
650403110016 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวทศพร แสนขยนั
65040311001817 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001918 นางสาวภทัรา บตุกง
65040311002119 นางสาวศศปิระภา นามศรี
650403110022 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวกฤตยิา ราชปรุ
650403110023 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวธณชัชา ภทูาวนั
65040311002422 นายณฐัวฒุ ิดษิพณิรัมย์
65040311002523 นางสาวสธุาธนีิ วเิศษรัตน์
65040311002624 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002725 นางสาวกญัญารัตน์ คําลอืชา
65040311002826 นางสาวณฏิพิร ศลิปชยั
650403110029 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวพรรณทพิา แหลมทองหลาง
65040311003028 นางสาวธญัวรรณ สงา่พงษ์
65040311003129 นางสาวสรีุมาศ นามา
650403110032 กรุณาติดต่อการเงิน30 นายชยตุม์พชัญ์ เจนธนวทิย์
650403110033 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวณชิารีย ์ธรีาธนัินท์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   24    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0902301  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
วันสอบ : วันพุธที่  26  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000132 นางสาวดาหวนั พลรักษา
63090111000233 นางสาวปยิะนันท ์ทมุพันธ์
63090111000334 นางสาวพรปวณี ์เวยีนขนุทด 
63090111000435 นางสาวกณัฐกิา ทศิกระโทก
63090111000536 นางสาวอรุณ ีทองสขุ
64090111000337 นางสาววชิญาดา ผอ่งกลาง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0606202  เคมีเภสัชวัตถุ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640607110030 กรุณาติดต่อการเงิน1 นางสาวสภุาวด ีพะนะลา
6406071100322 นางสาวสนิุสา นาวาทอง
6406071100333 นายชยัวฒัน์ ซองแกว้ประเสริฐ
6406071100344 นายกฤษฎา มาลา
6406071100355 นางสาวสธุารัตน์ กลุบตุร
6406071100366 นางสาวภาริตา ผดุผาด
6406071100377 นายจิรัฏฐ ์ดตินัยวรกติติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604301  ชีวสถิติ 
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306041100018 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
6306041100059 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
63060411000610 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
63060411000911 นางสาวศริินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601301  ชีวสถิติ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060111000312 นางสาวนงลกัษณ ์  คงปอ้ม
63060111000413 นางสาวกญัญาวร์ี ชุม่สดีา
63060111000914 นางสาวจุฑามาศ มาลยัแกว้
63060111001715 นางสาวสริิวภิา  บญุพุม่พวง
63060111001816 นายอภสิทิธิ ์หอมตา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007204  เครื่องมือกายภาพบําบัด
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001 กรุณาติดต่อการเงิน17 นายศานต ิเจริญวงศ์
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน19 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0002112  พลเมืองศึกษา
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206041100011 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
6206041100022 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
6206041100043 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
6206041100104 นางสาวอารยา เสมอโภค
6206041100125 นายอรรคเดช ไววอ่ง
6206041100136 นางสาวประภาศริิ คองพวก
6206041100157 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
6206041100168 นางสาวนภสัสร เพชรราม
6206041100179 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002510 นางสาวนงนุช ภมูินอก
63060411000111 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
63060411000512 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
63060411000613 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
63060411000914 นางสาวศริินาถ นาคงาม
64060411000115 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
640604110005 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวสมิตา ทวถีิน่
640607110030 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาวสภุาวด ีพะนะลา
64060711003218 นางสาวสนิุสา นาวาทอง
64060711003319 นายชยัวฒัน์ ซองแกว้ประเสริฐ
64060711003420 นายกฤษฎา มาลา
64060711003521 นางสาวสธุารัตน์ กลุบตุร
64060711003622 นางสาวภาริตา ผดุผาด
64060711003723 นายจิรัฏฐ ์ดตินัยวรกติติ
65040311000324 นางสาวกนัยกร กระโจมพล
65040311000525 นางสาวนิรบล แกว้วงค์
650403110006 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาวชลธชิา วงษส์มบตัิ
650403110008 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวเจนจิรา พวงมาลยั
65040311001028 นางสาวภทัราวด ีบวัหอม
65040311001129 นางสาวศริิพร สวงิรัมย์
65040311001230 นางสาวสายธาร มลไธสง

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0002112  พลเมืองศึกษา
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65040311001431 นางสาวเบญญาภา ซอ่นกลิน่
650403110016 กรุณาติดต่อการเงิน32 นางสาวทศพร แสนขยนั
65040311001833 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001934 นางสาวภทัรา บตุกง
65040311002135 นางสาวศศปิระภา นามศรี
650403110022 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวกฤตยิา ราชปรุ
650403110023 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาวธณชัชา ภทูาวนั
65040311002438 นายณฐัวฒุ ิดษิพณิรัมย์
65040311002539 นางสาวสธุาธนีิ วเิศษรัตน์
65040311002640 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002741 นางสาวกญัญารัตน์ คําลอืชา
65040311002842 นางสาวณฏิพิร ศลิปชยั
650403110029 กรุณาติดต่อการเงิน43 นางสาวพรรณทพิา แหลมทองหลาง
65040311003044 นางสาวธญัวรรณ สงา่พงษ์
65040311003145 นางสาวสรีุมาศ นามา
650403110032 กรุณาติดต่อการเงิน46 นายชยตุม์พชัญ์ เจนธนวทิย์
650403110033 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวณชิารีย ์ธรีาธนัินท์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   47    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0105204  การบริหารจัดซื้อและจัดหา
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640102110002 กรุณาติดต่อการเงิน48 นางสาวกลุศิรา สมบตัิ
64010211000349 นางสาวศริิภริมย ์แครกส์
640102110004 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวปริณา พวงภู่
64010211000551 นางสาวศศปิระภา คงคา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0401302  การประเมินผลพัฒนาการและจัดทําสารนิทัศน์ของเด็กปฐมวัย
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63040311000252 นางสาวปริญญารัตน์ แปน้ชมุแสง
63040311000353 นายวสิฐิธญา เจริญรัมย์
63040311000454 นางสาวสธุาสนีิ อําพมิพ์
63040311000655 นางสาวอารียา ภาคทอง
63040311000856 นางสาวกนกพชิญ์ แสงจันทร์
63040311000957 นางสาวสกุญัญา พาณชิสรรค์
63040311001158 นางสาวจรรยพร  พรมบตุร (ทนุวอลเลยบ์อล 100%))
63040311002159 นางสาวเพ็ญพชิชา แขง็ฤทธิ ์(ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
630403110024 กรุณาติดต่อการเงิน60 นางสาวสภุชัชา ผดงุเดชชวรัต
630403110033 กรุณาติดต่อการเงิน61 นางสาวสภุารัตน์ โปสนัเทยีะ *
630403110034 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาวรัญญรัตน์ แสนนามณภุาวงษ ์*
630403110035 กรุณาติดต่อการเงิน63 นางสาวพรณชิา นึกกระโทก *
630403110036 กรุณาติดต่อการเงิน64 นางสาวกาญจนา ตรวจงเูหลอืม *
630403110037 กรุณาติดต่อการเงิน65 นางสาวจินตหรา พละสรรค ์*
630403110038 กรุณาติดต่อการเงิน66 นางสาววรีนันท ์เนียมวจิิตร *
630403110039 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวจีราภา นิธอิดุมศริิ*

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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6503011100011 นายสรุเกยีรต ิกระทุม่ขนัธ ์(ทนุฟตุบอล100%)
6503011100042 นายโกศล งานประโคน (ทนุฟตุซอล100%)
6503011100053 นางสาววรดา ดลประสทิธิ ์(ทนุวอลเลยบ์อล100%)
6503011100064 นายสตัตยา วะดศีริิศกัดิ ์(ทนุวอลเลยบ์อล100%)
6503011100075 นางสาวนภสักร หนองใหญ่ (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
6503011100086 นายศภุณฐั คําเหลา (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
6503011100097 นายโรมรัน รอดวนิิจ (ทนุโปรโมท100%)
650301110010 กรุณาติดต่อการเงิน8 นายสทุธภิทัร วรรณพงษ ์(ทนุฟตุบอล50%)
6503011100119 นายสทุธภิทัร เสตา (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001210 นายจิตตพิฒัน์ ผวิรัตน์ (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001311 นายปราโมทย ์ยศสนัเทยีะ (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001412 นายทวิากร สหีะนาม (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65030111001513 นายณราธร เมืองโคตร (ทนุวอลเลยบ์อล100%)
65050111000414 นายสทิธชิยั สขุสพุรรณ (ทนุฟตุบอล100%)
65050111000515 นายธนกร บญุทอง
65050111000616 นางสาวภญิญมาศ ชมุละออง
65080111000117 นางสาวกญัญาวร์ี ชยันาม
65080111000218 นางสาวปยิธดิา ออ่นเฉวยีง
65080111000319 นายลทัธวทิย ์คําตนั
650801110004 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาวพชัรี สวุรรณสนธิ์
650801110005 กรุณาติดต่อการเงิน21 นางสาวฉนัทส์นีิ ชดิครบรีุ
650801110006 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวฐติาภา ผลกระโทก
650801110007 กรุณาติดต่อการเงิน23 นายบวรพจน์ คณทา
65080111000824 นางสาวอนันตญา หาชืน่
65080111000925 นางสาววรรณวษิา ไพชาญ
650801110010 กรุณาติดต่อการเงิน26 นายวภิพ พนาสนธ์
65080111001127 นางสาวบศุพรชณะ ศรีโสภา
650801110012 กรุณาติดต่อการเงิน28 นายจิรยทุธ เทยีบพมิพ์
650801110013 กรุณาติดต่อการเงิน29 นางสาวนูรอารีนา ดเีม็ง
650801110014 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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650801110015 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวสธุดิา บาลี
650801110016 กรุณาติดต่อการเงิน32 นางสาวอทติยา ศรีโศรก
650801110017 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาววรพญิณ ์คะรุด
650801110018 กรุณาติดต่อการเงิน34 นางสาวเนาวาเราะห ์ดาเลาะบอ
650801110019 กรุณาติดต่อการเงิน35 นางสาวสกุญัญา สงิหะชยั
650801110020 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวสพุตัรา น้อยหลบุเลา
65080111002137 นางสาวศศนัินท ์แจ่มใส
65080111002238 นางสาวจิรนันท ์จันทนาม
65080111002339 นางสาวพรนภา     กาสงัข์
650801110024 กรุณาติดต่อการเงิน40 นางสาวอศิริญาภรณ ์เหมหาญ
65080111002541 นางสาวพมิพช์นก ม้าวเมือง
650801110026 กรุณาติดต่อการเงิน42 นางสาวธญัรดา ไชยจันทร์
65080111002743 นางสาวศริิประภา สดุบริุนทร์
65080111002844 นางสาววารุณ ีพริกขนุทด
65080111002945 นางสาวนันทฌิา กาบบวั
650801110030 กรุณาติดต่อการเงิน46 นางสาวอภสัรา คตซงั
650801110031 กรุณาติดต่อการเงิน47 นายกติภิมูิ สมณะ
65080111003248 นางสาวไอรดา แกว้วงษา
650801110033 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาวปยิะนุช ชชัวาลย์
65080111003450 นางสาววชิญาดา วงษา
650801110035 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวญาดา แซช่อื
65080111003652 นางสาววราภรณ ์สภุาพ
650801110037 กรุณาติดต่อการเงิน53 นางสาวเสาวลกัษณ ์พันธะสา
650801110038 กรุณาติดต่อการเงิน54 นางสาวปยิธดิา ครเพชร
650801110039 กรุณาติดต่อการเงิน55 นางสาวสธุติา โทอดุทา
650801110040 กรุณาติดต่อการเงิน56 นายยศกร ขนุประเสริฐ
650801110041 กรุณาติดต่อการเงิน57 นายชติพิทัธ ์วสินัเทยีะ
650801110042 กรุณาติดต่อการเงิน58 นางสาวญาณสริิ เกดิมี
650801110043 กรุณาติดต่อการเงิน59 นางสาวศลิาพร กิง่ทอง
650801110044 กรุณาติดต่อการเงิน60 นายทวิาวตัน์ ชบูวั

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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65080111004561 นางสาววภิาดา จรถวลิ
650801110046 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาวปานไพลนิ หาญสทิธิ์
650801110047 กรุณาติดต่อการเงิน63 นายภมรินทร์ มะนีสขุ
65080111004864 นางสาวทนิรัตน์ ปตัถาวโร
65080111004965 นางสาวกรรณกิาร์ ราโรจน์
650801110050 กรุณาติดต่อการเงิน66 นางสาวณฏัฐณชิา เหลอืงรุ่งรัส
650801110051 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวกญัญลกัษณ ์สภุษิะ
650801110052 กรุณาติดต่อการเงิน68 นางสาวนิชาภทัร บวัพมิพ์
650801110053 กรุณาติดต่อการเงิน69 นางสาวจิระนุช ไกรวนั
65080111005470 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแกว้
65080111005571 นางสาวพทิยาภรณ ์หวงัสระกลาง
65080111005672 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวสัดิ์
65080111005773 นางสาวชตุกิาญจน์ คลืน่แกว้
650801110058 กรุณาติดต่อการเงิน74 นางสาวสริิกร ศรีทอง
65080111005975 นางสาวณฏัธดิา จันทร์คํา
650801110060 กรุณาติดต่อการเงิน76 นางสาวนฤมล แสนเวยีง
650801110061 กรุณาติดต่อการเงิน77 นางสาวภาวณิ ีมนุวตัร
650801110062 กรุณาติดต่อการเงิน78 นายณฐัวตัร ฤทธิไ์ธสง
650801110063 กรุณาติดต่อการเงิน79 นายเดชคําภร์ี แกว้มณี
65080111006480 นางสาวกญัญาณษิฐ ์มาพระลบั
650801110065 กรุณาติดต่อการเงิน81 นางสาวดจุดาว ชาวประสา
650801110066 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวศภุรดา ธามเมธธีนาภมูิ
65080111006783 นางสาวสธุดิา ถมปดั
65080111006884 นางสาวพรรณวด ีฤทธมินตรี
65080111006985 นายจิรภทัร สวุรรณศรี
65080111007086 นางสาวอษุา บญุเกดิ
650801110071 กรุณาติดต่อการเงิน87 นางสาวจิราพร ม่วงเพช็ร
65080111007288 นางสาวทฆัิมพร ชอบการ
650801110073 กรุณาติดต่อการเงิน89 นางสาวรัตนวด ีชคูญัหอม
650801110074 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาวชลติา มะนาวนอก

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ
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650801110075 กรุณาติดต่อการเงิน91 นางสาวศริิลกัษณ ์ศรีแสง
650801110076 กรุณาติดต่อการเงิน92 นางสาววนิดา นนทะลนุ
650801110077 กรุณาติดต่อการเงิน93 นางสาวปาริชาต ิกลุโชติ
65080111007894 นายธนากร ออ่นประสงค์
650801110079 กรุณาติดต่อการเงิน95 นางสาวณฏัฐณชิา พนัธบุรรยงก์
650801110080 กรุณาติดต่อการเงิน96 นางสาวจุฬาลกัษณ ์เชดิชู
650801110081 กรุณาติดต่อการเงิน97 นางสาวสร้อยทพิย ์ปญัญา
650801110082 กรุณาติดต่อการเงิน98 นางสาวชดิชนก เชือ่ชยัภมูิ
650801110083 กรุณาติดต่อการเงิน99 นางสาวพชัรพร สงิหาราโท
650801110084 กรุณาติดต่อการเงิน100 นางสาววาสนา ชา่งหม้อ
650801110085 กรุณาติดต่อการเงิน101 นางสาวนันทพร คงสตัย์
650801110086102 นายชวกร เหลากลม
650801110087 กรุณาติดต่อการเงิน103 นางสาวณพัชชนันท ์ สนิประเสริฐ
650801110088 กรุณาติดต่อการเงิน104 นางสาวรุ่งฟา้ จงจุลกลาง
650801110089 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวพริดา สมสวย
650801110090 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวนลนิธร ดอนบา้นเขยีว
650801110091107 นางสาวชอ่กรรณกิาร์ พรหมราช
650801110092 กรุณาติดต่อการเงิน108 นางสาวพรไพลณิ เปลง่ศรีเกดิ
650801110093 กรุณาติดต่อการเงิน109 นางสาวมัชฌิตา ไชยศลิป์
650801110094110 นางสาวปรารถนา สมขนุทด
650801110095111 นางสาวกวนิทรา นนทะวงษา
650801110096112 นางสาวนัทกานต ์หนูราช
650801110097113 นางสาวพชิชากร ศรีเวยีง
650801110098 กรุณาติดต่อการเงิน114 นางสาวสวุชิาดา ขยนัทํา
650801110099 กรุณาติดต่อการเงิน115 นางสาวกลัยา เทีย่งพรม
650801110100 กรุณาติดต่อการเงิน116 นางสาวฐตินัินท ์เชดิชู
650801110101 กรุณาติดต่อการเงิน117 นางสาวพมิลรัตน์ ทองเหลา
650801110102 กรุณาติดต่อการเงิน118 นางสาววรนุช เทีย่งเพิม่
650801110103119 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104 กรุณาติดต่อการเงิน120 นางสาวกลุนิษฐ ์ภูร่ะหงษ์
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650801110105 กรุณาติดต่อการเงิน121 นางสาวพชัรีภรณ ์มีดี
650801110106122 นางสาวจตพุร แสงทอง
650801110107123 นางสาวรุ่งนภา ภริมยไ์กรภกัดิ์
650801110108 กรุณาติดต่อการเงิน124 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109125 นางสาวอมิพฬิา ผลภญิโญ
650801110110126 นางสาวณทัชา ปานน้ี
650801110111 กรุณาติดต่อการเงิน127 นางสาวอภญิญา รวยมันเทยีะ
650801110112 กรุณาติดต่อการเงิน128 นางสาวกชพร พงษส์พุาร
650801110113 กรุณาติดต่อการเงิน129 นายรชตะ ทพัสกลุ
650801110114130 นางสาววลัลภา ชะนอบรัมย์
650801110115131 นางสาวพมิพส์ริิ ยาแกว้

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   131    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602202  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย  
วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640602110013132 นายธณกฤต ผา่นแผว้ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
640602110015133 นายพฒันากร บตุรด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
640602110016134 นายนรบด ีอนิทรกําแหง (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
640602110017135 นางสาวขวญัจิรา นนทบท
640602110021136 นายสริวฒุ ินิลพรมมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
640602110024137 นายภริู จ้นทอทุยั

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1004113  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110023 กรุณาติดต่อการเงิน2 นายไชยเชษฐ ์เขมา
6206041100253 นางสาวนงนุช ภมูินอก
6406011100014 นางสาวสณุชิา ดูอ่นิทร์
6406011100075 นางสาวปยิรัตน์ บญุเชญิ
6406011100086 นางสาวรัชนีกร เกยีกขนุทด
6406011100137 นางสาวสพุรรณ ีแสงจันทร์
6406011100178 นางสาววนิดา หมอสดุ
6406011100189 นางสาวอพริิดา โยลยั
64060111001910 นายอษัฏาวธุ โพธิท์อง
64060111002011 นางสาวชลธชิา โมรัฐเถยีร
64060111002112 นางสาวกนิษฐา ทา่เกษม
640601110023 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวณฐัรินีย ์ทศิกระโทก
640601110025 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวศภุทัษร พลูสวสัดิ์
64060211001315 นายธณกฤต ผา่นแผว้ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001516 นายพฒันากร บตุรด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
64060211001617 นายนรบด ีอนิทรกําแหง (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001718 นางสาวขวญัจิรา นนทบท
64060211002119 นายสริวฒุ ินิลพรมมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211002420 นายภริู จ้นทอทุยั
64060411000121 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
640604110005 กรุณาติดต่อการเงิน22 นางสาวสมิตา ทวถีิน่
650901110001 กรุณาติดต่อการเงิน23 นางสาวสริิยากร ศรีอําพล
650901110004 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวสพุรรษา ร่ังกระโทก
650901110005 กรุณาติดต่อการเงิน25 นายภทัรพล สริุยะพงศอ์นันต์
650901110008 กรุณาติดต่อการเงิน26 นางสาวณฎัฐนันท ์จันทรัตน์
650901110010 กรุณาติดต่อการเงิน27 นางสาวธญัลกัษณ ์ใจสะอาด
650901110011 กรุณาติดต่อการเงิน28 นางสาวสกุญัญา ทวรัีมย์
650901110012 กรุณาติดต่อการเงิน29 นางสาวนิตยา นิยม
650901110013 กรุณาติดต่อการเงิน30 นางสาววงศช์นก ศรีกลุ
650901110014 กรุณาติดต่อการเงิน31 นางสาวปณศิรา ศรีทอง

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1004113  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65090111001532 นางสาวลลติวด ีประสมุทร
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   31    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC012  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111000133 นางสาวกญัญาวร์ี ชยันาม
65080111000234 นางสาวปยิธดิา ออ่นเฉวยีง
65080111000335 นายลทัธวทิย ์คําตนั
650801110004 กรุณาติดต่อการเงิน36 นางสาวพชัรี สวุรรณสนธิ์
650801110005 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาวฉนัทส์นีิ ชดิครบรีุ
650801110006 กรุณาติดต่อการเงิน38 นางสาวฐติาภา ผลกระโทก
650801110007 กรุณาติดต่อการเงิน39 นายบวรพจน์ คณทา
65080111000840 นางสาวอนันตญา หาชืน่
65080111000941 นางสาววรรณวษิา ไพชาญ
650801110010 กรุณาติดต่อการเงิน42 นายวภิพ พนาสนธ์
65080111001143 นางสาวบศุพรชณะ ศรีโสภา
650801110012 กรุณาติดต่อการเงิน44 นายจิรยทุธ เทยีบพมิพ์
650801110013 กรุณาติดต่อการเงิน45 นางสาวนูรอารีนา ดเีม็ง
650801110014 กรุณาติดต่อการเงิน46 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
650801110015 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวสธุดิา บาลี
650801110016 กรุณาติดต่อการเงิน48 นางสาวอทติยา ศรีโศรก
650801110017 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาววรพญิณ ์คะรุด
650801110018 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวเนาวาเราะห ์ดาเลาะบอ
650801110019 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวสกุญัญา สงิหะชยั
650801110020 กรุณาติดต่อการเงิน52 นางสาวสพุตัรา น้อยหลบุเลา
65080111002153 นางสาวศศนัินท ์แจ่มใส
65080111002254 นางสาวจิรนันท ์จันทนาม
65080111002355 นางสาวพรนภา     กาสงัข์
650801110024 กรุณาติดต่อการเงิน56 นางสาวอศิริญาภรณ ์เหมหาญ
65080111002557 นางสาวพมิพช์นก ม้าวเมือง
650801110026 กรุณาติดต่อการเงิน58 นางสาวธญัรดา ไชยจันทร์
65080111002759 นางสาวศริิประภา สดุบริุนทร์
65080111002860 นางสาววารุณ ีพริกขนุทด
65080111002961 นางสาวนันทฌิา กาบบวั
650801110030 กรุณาติดต่อการเงิน62 นางสาวอภสัรา คตซงั

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC012  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110031 กรุณาติดต่อการเงิน63 นายกติภิมูิ สมณะ
65080111003264 นางสาวไอรดา แกว้วงษา
650801110033 กรุณาติดต่อการเงิน65 นางสาวปยิะนุช ชชัวาลย์
65080111003466 นางสาววชิญาดา วงษา
650801110035 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวญาดา แซช่อื
65080111003668 นางสาววราภรณ ์สภุาพ
650801110037 กรุณาติดต่อการเงิน69 นางสาวเสาวลกัษณ ์พันธะสา
650801110038 กรุณาติดต่อการเงิน70 นางสาวปยิธดิา ครเพชร
650801110039 กรุณาติดต่อการเงิน71 นางสาวสธุติา โทอดุทา
650801110040 กรุณาติดต่อการเงิน72 นายยศกร ขนุประเสริฐ
650801110041 กรุณาติดต่อการเงิน73 นายชติพิทัธ ์วสินัเทยีะ
650801110042 กรุณาติดต่อการเงิน74 นางสาวญาณสริิ เกดิมี
650801110043 กรุณาติดต่อการเงิน75 นางสาวศลิาพร กิง่ทอง
650801110044 กรุณาติดต่อการเงิน76 นายทวิาวตัน์ ชบูวั
65080111004577 นางสาววภิาดา จรถวลิ
650801110046 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวปานไพลนิ หาญสทิธิ์
650801110047 กรุณาติดต่อการเงิน79 นายภมรินทร์ มะนีสขุ
65080111004880 นางสาวทนิรัตน์ ปตัถาวโร
65080111004981 นางสาวกรรณกิาร์ ราโรจน์
650801110050 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวณฏัฐณชิา เหลอืงรุ่งรัส
650801110051 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาวกญัญลกัษณ ์สภุษิะ
650801110052 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวนิชาภทัร บวัพมิพ์
650801110053 กรุณาติดต่อการเงิน85 นางสาวจิระนุช ไกรวนั
65080111005486 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแกว้
65080111005587 นางสาวพทิยาภรณ ์หวงัสระกลาง
65080111005688 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวสัดิ์
65080111005789 นางสาวชตุกิาญจน์ คลืน่แกว้
650801110058 กรุณาติดต่อการเงิน90 นางสาวสริิกร ศรีทอง
65080111005991 นางสาวณฏัธดิา จันทร์คํา
650801110060 กรุณาติดต่อการเงิน92 นางสาวนฤมล แสนเวยีง

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC012  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110061 กรุณาติดต่อการเงิน93 นางสาวภาวณิ ีมนุวตัร
650801110062 กรุณาติดต่อการเงิน94 นายณฐัวตัร ฤทธิไ์ธสง
650801110063 กรุณาติดต่อการเงิน95 นายเดชคําภร์ี แกว้มณี
65080111006496 นางสาวกญัญาณษิฐ ์มาพระลบั
650801110065 กรุณาติดต่อการเงิน97 นางสาวดจุดาว ชาวประสา
650801110066 กรุณาติดต่อการเงิน98 นางสาวศภุรดา ธามเมธธีนาภมูิ
65080111006799 นางสาวสธุดิา ถมปดั
650801110068100 นางสาวพรรณวด ีฤทธมินตรี
650801110069101 นายจิรภทัร สวุรรณศรี
650801110070102 นางสาวอษุา บญุเกดิ
650801110071 กรุณาติดต่อการเงิน103 นางสาวจิราพร ม่วงเพช็ร
650801110072104 นางสาวทฆัิมพร ชอบการ
650801110073 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวรัตนวด ีชคูญัหอม
650801110074 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวชลติา มะนาวนอก
650801110075 กรุณาติดต่อการเงิน107 นางสาวศริิลกัษณ ์ศรีแสง
650801110076 กรุณาติดต่อการเงิน108 นางสาววนิดา นนทะลนุ
650801110077 กรุณาติดต่อการเงิน109 นางสาวปาริชาต ิกลุโชติ
650801110078110 นายธนากร ออ่นประสงค์
650801110079 กรุณาติดต่อการเงิน111 นางสาวณฏัฐณชิา พนัธบุรรยงก์
650801110080 กรุณาติดต่อการเงิน112 นางสาวจุฬาลกัษณ ์เชดิชู
650801110081 กรุณาติดต่อการเงิน113 นางสาวสร้อยทพิย ์ปญัญา
650801110082 กรุณาติดต่อการเงิน114 นางสาวชดิชนก เชือ่ชยัภมูิ
650801110083 กรุณาติดต่อการเงิน115 นางสาวพชัรพร สงิหาราโท
650801110084 กรุณาติดต่อการเงิน116 นางสาววาสนา ชา่งหม้อ
650801110085 กรุณาติดต่อการเงิน117 นางสาวนันทพร คงสตัย์
650801110086118 นายชวกร เหลากลม
650801110087 กรุณาติดต่อการเงิน119 นางสาวณพัชชนันท ์ สนิประเสริฐ
650801110088 กรุณาติดต่อการเงิน120 นางสาวรุ่งฟา้ จงจุลกลาง
650801110089 กรุณาติดต่อการเงิน121 นางสาวพริดา สมสวย
650801110090 กรุณาติดต่อการเงิน122 นางสาวนลนิธร ดอนบา้นเขยีว

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC012  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110091123 นางสาวชอ่กรรณกิาร์ พรหมราช
650801110092 กรุณาติดต่อการเงิน124 นางสาวพรไพลณิ เปลง่ศรีเกดิ
650801110093 กรุณาติดต่อการเงิน125 นางสาวมัชฌิตา ไชยศลิป์
650801110094126 นางสาวปรารถนา สมขนุทด
650801110095127 นางสาวกวนิทรา นนทะวงษา
650801110096128 นางสาวนัทกานต ์หนูราช
650801110097129 นางสาวพชิชากร ศรีเวยีง
650801110098 กรุณาติดต่อการเงิน130 นางสาวสวุชิาดา ขยนัทํา
650801110099 กรุณาติดต่อการเงิน131 นางสาวกลัยา เทีย่งพรม
650801110100 กรุณาติดต่อการเงิน132 นางสาวฐตินัินท ์เชดิชู
650801110101 กรุณาติดต่อการเงิน133 นางสาวพมิลรัตน์ ทองเหลา
650801110102 กรุณาติดต่อการเงิน134 นางสาววรนุช เทีย่งเพิม่
650801110103135 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104 กรุณาติดต่อการเงิน136 นางสาวกลุนิษฐ ์ภูร่ะหงษ์
650801110105 กรุณาติดต่อการเงิน137 นางสาวพชัรีภรณ ์มีดี
650801110106138 นางสาวจตพุร แสงทอง
650801110107139 นางสาวรุ่งนภา ภริมยไ์กรภกัดิ์
650801110108 กรุณาติดต่อการเงิน140 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109141 นางสาวอมิพฬิา ผลภญิโญ
650801110110142 นางสาวณทัชา ปานน้ี
650801110111 กรุณาติดต่อการเงิน143 นางสาวอภญิญา รวยมันเทยีะ
650801110112 กรุณาติดต่อการเงิน144 นางสาวกชพร พงษส์พุาร
650801110113 กรุณาติดต่อการเงิน145 นายรชตะ ทพัสกลุ
650801110114146 นางสาววลัลภา ชะนอบรัมย์
650801110115147 นางสาวพมิพส์ริิ ยาแกว้
651001110001148 นางสาวอรนรินทร์ ใจเดด็
651001110002149 นางสาวรวพิร เลศิลน้
651001110003150 นางสาวสภุทัรสร กองเพช็ร์
651001110004151 นายพทัธพล ทดัประดษิฐ
651001110005152 นางสาววยิะดา อตุสาหะ

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC012  ชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651001110006153 นางสาวภทัรวรรณ ซยุเพง็
651001110007154 นางสาวจิราวรรณ บญุแสนชยั
651001110008155 นางสาวศศธิร เจียงรี
651001110009156 นางสาวจันทรวมิล เสาร์ทอง
651001110010157 นางสาววรัญญา ทโิภคา
651001110011158 นางสาวพรชนก  ลแีวง
651001110012159 นางสาวกลุชญา มาสารีกจิ
651001110013 กรุณาติดต่อการเงิน160 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
651001110014 กรุณาติดต่อการเงิน161 นางสาวรัชฎาพร ปตัตายะโส
651001110015 กรุณาติดต่อการเงิน162 นางสาวณฐักานต ์สาพนัธุ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   130    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604306  การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

630604110001163 นางสาวเพ็ญนภา  ปลัง่กลาง
630604110005164 นางสาวชญาณศิ ไววอ่ง
630604110006165 นางสาวณฐักานต ์เศษสรี
630604110009166 นางสาวศริินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206041100011 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
6206041100022 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
6206041100043 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
6206041100104 นางสาวอารยา เสมอโภค
6206041100125 นายอรรคเดช ไววอ่ง
6206041100136 นางสาวประภาศริิ คองพวก
6206041100157 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
6206041100168 นางสาวนภสัสร เพชรราม
6206041100179 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0004214  ภูมิปัญญาไทย
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000110 นางสาวหทยัพนัธน์ อุน่ตะ๊
63100111000211 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวญั
63100111000412 นางสาวสจิุตตา ลิม่มั่น
63100111000513 นางสาวนันทญิา มุ่งเตย
63100111000614 นางสาวนุชนันท ์กนัขนุทด
63100111000715 นางสาววลิาวณัย ์ทรัพยผ์าด
63100111000816 นางสาวศศนิิภา แกว้ทอง
63100111000917 นางสาวอรอนงค ์โคตวงษ์
63100111001018 นางสาวฐติมิา แกว้พลิา
63100111001119 นางสาวสรีุรัตน์ ทนิุจ
63100111001320 นางสาวศศภิา อารมณช์ืน่
63100111001521 นางสาววริษา บญุสม
63100111001622 นางสาวรัตนาภรณ ์เขาลาด
63100111001723 นางสาวปนัดดา อุน่รัมย์
63100111002024 นางสาวอรอมุา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601412  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110017 กรุณาติดต่อการเงิน25 นางสาวเอมวกิา บญุมาก 
63060111000326 นางสาวนงลกัษณ ์  คงปอ้ม
63060111000427 นางสาวกญัญาวร์ี ชุม่สดีา
63060111000928 นางสาวจุฑามาศ มาลยัแกว้
63060111001729 นางสาวสริิวภิา  บญุพุม่พวง
63060111001830 นายอภสิทิธิ ์หอมตา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007103  ศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651003110002 กรุณาติดต่อการเงิน31 นายเจษฎาภรณ ์คําภเินตร
651003110004 กรุณาติดต่อการเงิน32 นางสาวศริิสุฎปณัฑาค ์เมธปีระภาพร
651003110005 กรุณาติดต่อการเงิน33 นางสาวณฐัณชิา กาฬหวา้
65100311000734 นางสาวพมิพช์นก วราศรีทรัพย์
651003110008 กรุณาติดต่อการเงิน35 นางสาวรุจิรา เสนากงั
65100311000936 นางสาวศริิขวญั ไชยโรจน์
651003110011 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาวชณฏัฐส์กุานต ์ปิน่สนัเทยีะ
651003110012 กรุณาติดต่อการเงิน38 นาย  ทกัษณิ สรุะภี
651003110013 กรุณาติดต่อการเงิน39 นางสาวนิธวิด ีเทยีนเรียว
651003110014 กรุณาติดต่อการเงิน40 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001541 นางสาวพชัรวลยั วงศป์ระดู่
651003110016 กรุณาติดต่อการเงิน42 นางสาวนพจิรา วรรณภร์ี
651003110017 กรุณาติดต่อการเงิน43 นางสาวนิสา เกา้แสง
651003110018 กรุณาติดต่อการเงิน44 นางสาวเดน่ณภา สหีานาม
651003110019 กรุณาติดต่อการเงิน45 นายพลวฒัน์ หนองหงอก
65100311002046 นางสาวอารยา ทองแลง่
651003110021 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวสภุารัตน์ ฟกันาค
651003110022 กรุณาติดต่อการเงิน48 นางสาวสพุรรษา เกษมวรนันต์
651003110023 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาววนิดา พลชว่ย
651003110024 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวพชิญา สาสขุ
651003110025 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวณฎัฐณชิา ภดูารัตน์
651003110026 กรุณาติดต่อการเงิน52 นางสาวโสภดิา แสวงผล
651003110027 กรุณาติดต่อการเงิน53 นางสาวจุฑามาส ผวิบาง
651003110028 กรุณาติดต่อการเงิน54 นางสาวชอ่ผกา บดุดาซยุ
651003110030 กรุณาติดต่อการเงิน55 นางสาวสขุวลิยั จันทาทอง
65100311003156 นางสาวกรณศิ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   26    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003207  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000157 นางสาวณฐัฐชิา ยาทา
64100111000258 นางสาวอรอนงค ์เทยีมจัน
64100111000359 นางสาวกลุธดิา เวยีงคํา
64100111000560 นายสรวชิญ์ โชตรัินยวตั
64100111000861 นางสาวศภุสตุา สงัขท์อง
64100111001062 นางสาวรุ่งทพิย ์โคกสงู
64100111001163 นางสาวณนินทธ์รา สงิหซ์อม
64100111001364 นางสาวจันทกานต ์ถงุจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003106  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000265 นางสาวมีนา อดุพนัธ์
64080111000866 นางสาวจิราภรณ ์นนทจันทร์
64080111001067 นางสาวณฐัธยาน์ แปลเพง็
64080111001268 นางสาวสทุธกิานต ์สเีหลอืง
64080111001369 นางสาวทศันียพันธ ์งามจิตร
64080111001570 นางสาวพรปวณี ์กองสงูเนิน
640801110018 กรุณาติดต่อการเงิน71 นายธนกฤต ตุม่จอหอ
64080111002072 นางสาวพชัราภา จ่างโพธิ์
640801110021 กรุณาติดต่อการเงิน73 นางสาวอริสา เหลา่ใหญ่
64080111002274 นายเจษฎา คําสะรัมย์
640801110027 กรุณาติดต่อการเงิน75 นางสาวปภาดา แสนศริิ
64080111003276 นางสาวปนัดดา หลุม่ใส
64080111003477 นางสาวธญัรดา อนิทา
640801110040 กรุณาติดต่อการเงิน78 นางสาวปาริฉตัร ขนัถนิ
640801110044 กรุณาติดต่อการเงิน79 นางสาววริาสนีิ เอืย่มนอก
64080111004780 นางสาวศศกิานต ์จงหาญ
64080111004881 นางสาวเมธณิ ีแสนตระกลู
64080111004982 นางสาวกมลนิตย ์วรรณคํา
640801110050 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาวจุฑาทพิย ์คําเสยีง
64080111005184 นางสาวอาทติยา ศรทมิ
64080111005285 นางสาวสดุารัตน์ ศรีมะณี
64080111005386 นายณฐักติติ ์สาทพิยจั์นทร์
640801110057 กรุณาติดต่อการเงิน87 นางสาวบญุญมณ ีเรืองไพศาล
64080111005988 นายปรมัตถ ์คําเบา้
64080111006089 นายธนบรูณ ์จันทร์วงษ์
640801110062 กรุณาติดต่อการเงิน90 นายธนาดล เครือคํา
64080111006391 นางสาวชลุพีร มุทวุงศ์
64080111006692 นางสาววรางคณา หาพนัธุ์
64080111006793 นางสาวมัรวาห ์อาบะ๊
640801110068 กรุณาติดต่อการเงิน94 นายธนวฒัน์ โพธิส์ระคู

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1003106  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006995 นายปรีชา ดารุสรัมย์
640801110073 กรุณาติดต่อการเงิน96 นางสาวจริยา วงัหนองหวา้
64080111007497 นางสาวจิราภรณ ์โชตฉินัท์
64080111007698 นายอนุชา ยศสงูเนิน
64080111007799 นางสาวเจษฎาภรณ ์ฮวบสอน
640801110078 กรุณาติดต่อการเงิน100 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
640801110079 กรุณาติดต่อการเงิน101 นางสาวสาวติตรี ศรีธงชยั
640801110080102 นางสาวภทัทะริกา แสนสขุ
640801110081103 นางสาวธดิาพร คําเวยีง
640801110083104 นางสาวอนิธริา แมนเมือง
640801110084 กรุณาติดต่อการเงิน105 นางสาวธษิณามด ีดว้งมูล
640801110085 กรุณาติดต่อการเงิน106 นางสาวองัคณา พงษพ์นัธ์
640801110088107 นางสาวพชิญ์ชานันท ์โสภณพฒัน์ธนกลุ
640801110089 กรุณาติดต่อการเงิน108 นางสาวอามีเราะห ์ไอเละ
640801110091 กรุณาติดต่อการเงิน109 นางสาวศศนิิภา รูปพรมราช
640801110092 กรุณาติดต่อการเงิน110 นางสาวกณัทมิา ศลิารัมย์
640801110094 กรุณาติดต่อการเงิน111 นายณฏัฐพล พามาดี
640801110095112 นางสาวสชุาดา ศรีชมภู
640801110097 กรุณาติดต่อการเงิน113 นางสาวศศวิมิล จันทร์งาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   49    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604205  ความปลอดภัยในการทํางาน 
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406041100011 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
640604110005 กรุณาติดต่อการเงิน2 นางสาวสมิตา ทวถีิน่

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0401303  การสอนวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6304031100023 นางสาวปริญญารัตน์ แปน้ชมุแสง
6304031100034 นายวสิฐิธญา เจริญรัมย์
6304031100045 นางสาวสธุาสนีิ อําพมิพ์
6304031100066 นางสาวอารียา ภาคทอง
6304031100087 นางสาวกนกพชิญ์ แสงจันทร์
6304031100098 นางสาวสกุญัญา พาณชิสรรค์
6304031100119 นางสาวจรรยพร  พรมบตุร (ทนุวอลเลยบ์อล 100%))
63040311002110 นางสาวเพ็ญพชิชา แขง็ฤทธิ ์(ทนุวอลเลยบ์อล 100%)
630403110024 กรุณาติดต่อการเงิน11 นางสาวสภุชัชา ผดงุเดชชวรัต
630403110033 กรุณาติดต่อการเงิน12 นางสาวสภุารัตน์ โปสนัเทยีะ *
630403110034 กรุณาติดต่อการเงิน13 นางสาวรัญญรัตน์ แสนนามณภุาวงษ ์*
630403110035 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวพรณชิา นึกกระโทก *
630403110036 กรุณาติดต่อการเงิน15 นางสาวกาญจนา ตรวจงเูหลอืม *
630403110037 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวจินตหรา พละสรรค ์*
630403110038 กรุณาติดต่อการเงิน17 นางสาววรีนันท ์เนียมวจิิตร *
630403110039 กรุณาติดต่อการเงิน18 นางสาวจีราภา นิธอิดุมศริิ*

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   16    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0602305  หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา  
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060211000119 นางสาวกติตมิา ดใีหม่
63060211000320 นายวรีวฒัน์ แวน่ไธสง
63060211000421 นายพงษพ์ร  กรมถนิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
63060211000622 นายธนากร กลา้หาญ
63060211000923 นายบญุฤทธิ ์ประโยชน์ศริิ (ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
63060211001024 นายธนพล อปุมาล ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
630602110011 กรุณาติดต่อการเงิน25 นายฐตินัินท ์เสนพนัธ ์(ทนุกฬีาฟุตซอล 5000)
63060211001326 นายศริสทิธิ ์ฟกัอร่อย (ทนุกฬีาฟตุซอล 8400)
63060211001527 นางสาวสายสณุ ีจิตจํานงค์
630602110016 กรุณาติดต่อการเงิน28 นายอนุรักษ ์มุ่งด ี(ทนุฟตุบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0604405  สัมมนา/ปัญหาพิเศษทางด้านอาชีวและความปลอดภัย
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000129 นายณฐัพงศ ์เขยีนใหม่
62060411000230 นายสรุสทิธิ ์คงสบิ
62060411000431 นายเกยีรตศิกัดิ ์แสนพมิพ์
62060411001032 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001233 นายอรรคเดช ไววอ่ง
62060411001334 นางสาวประภาศริิ คองพวก
62060411001435 นางสาวศริินทพิย ์น้อมสงูเนิน
62060411001536 นายอนันตช์ยั ทองนาวี
62060411001637 นางสาวนภสัสร เพชรราม
62060411001738 นางสาวณฐัณชิา โนนทงิ 
62060411002539 นางสาวนงนุช ภมูินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0606205  เภสัชกรรมไทย1 
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640607110004 กรุณาติดต่อการเงิน1 นายศตคณุ เดชพันธ์
640607110010 กรุณาติดต่อการเงิน2 นายวชิยั จปนัครบรีุ
640607110015 กรุณาติดต่อการเงิน3 นายนัทวธุ สารพนัธ์
640607110022 กรุณาติดต่อการเงิน4 นายจตพุล ถวลิถงึ
640607110030 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวสภุาวด ีพะนะลา
6406071100326 นางสาวสนิุสา นาวาทอง
6406071100337 นายชยัวฒัน์ ซองแกว้ประเสริฐ
6406071100348 นายกฤษฎา มาลา
6406071100359 นางสาวสธุารัตน์ กลุบตุร
64060711003610 นางสาวภาริตา ผดุผาด
64060711003711 นายจิรัฏฐ ์ดตินัยวรกติติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0601411  การสัมมนาทางด้านสาธารณสุข
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000412 นางสาวพชิญศรณ ์ใจใส
62060111000513 นางสาวสพุตัตรา บญุทด
62060111002814 นายวนัธงไชย บาํรุงราษฎร์
62060111002915 นายธญัญาพชัร โทวงศ์
62060111003016 นางสาวอภญิญา แกน่นอก
62060111003917 นางสาวกณัฐกิา หรํ่ารัศมี
62060111004018 นางสาวปานฤทยั คลา้ยออ่ง
62060111004919 นายสหรัฐ บญุเชือ่ง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1001102  ชีวสถิติ
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000120 นางสาวณฐัฐชิา ยาทา
64100111000221 นางสาวอรอนงค ์เทยีมจัน
64100111000322 นางสาวกลุธดิา เวยีงคํา
64100111000523 นายสรวชิญ์ โชตรัินยวตั
64100111000824 นางสาวศภุสตุา สงัขท์อง
64100111001025 นางสาวรุ่งทพิย ์โคกสงู
64100111001126 นางสาวณนินทธ์รา สงิหซ์อม
64100111001327 นางสาวจันทกานต ์ถงุจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1005302  โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000128 นางสาวหทยัพนัธน์ อุน่ตะ๊
63100111000229 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวญั
63100111000430 นางสาวสจิุตตา ลิม่มั่น
63100111000531 นางสาวนันทญิา มุ่งเตย
63100111000632 นางสาวนุชนันท ์กนัขนุทด
63100111000733 นางสาววลิาวณัย ์ทรัพยผ์าด
63100111000834 นางสาวศศนิิภา แกว้ทอง
63100111000935 นางสาวอรอนงค ์โคตวงษ์
63100111001036 นางสาวฐติมิา แกว้พลิา
63100111001137 นางสาวสรีุรัตน์ ทนิุจ
63100111001338 นางสาวศศภิา อารมณช์ืน่
63100111001539 นางสาววริษา บญุสม
63100111001640 นางสาวรัตนาภรณ ์เขาลาด
63100111001741 นางสาวปนัดดา อุน่รัมย์
63100111002042 นางสาวอรอมุา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1007205  หัตถบําบัด
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001 กรุณาติดต่อการเงิน1 นายศานต ิเจริญวงศ์
641003110004 กรุณาติดต่อการเงิน2 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006 กรุณาติดต่อการเงิน3 นายจิรภทัร สายแกว้
641003110010 กรุณาติดต่อการเงิน4 นางสาวปณุยภา บญุนาจเสวี
641003110012 กรุณาติดต่อการเงิน5 นางสาวแสงทพิย ์ทองคู่
641003110014 กรุณาติดต่อการเงิน6 นางสาวเบญจมาศ สริุนาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0004111  ชีวสถิติเบื้องต้น
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6408011100027 นางสาวมีนา อดุพนัธ์
6408011100108 นางสาวณฐัธยาน์ แปลเพง็
6408011100129 นางสาวสทุธกิานต ์สเีหลอืง
64080111001310 นางสาวทศันียพันธ ์งามจิตร
64080111001511 นางสาวพรปวณี ์กองสงูเนิน
640801110018 กรุณาติดต่อการเงิน12 นายธนกฤต ตุม่จอหอ
64080111002013 นางสาวพชัราภา จ่างโพธิ์
640801110021 กรุณาติดต่อการเงิน14 นางสาวอริสา เหลา่ใหญ่
64080111002215 นายเจษฎา คําสะรัมย์
640801110027 กรุณาติดต่อการเงิน16 นางสาวปภาดา แสนศริิ
64080111003217 นางสาวปนัดดา หลุม่ใส
64080111003418 นางสาวธญัรดา อนิทา
640801110040 กรุณาติดต่อการเงิน19 นางสาวปาริฉตัร ขนัถนิ
640801110044 กรุณาติดต่อการเงิน20 นางสาววริาสนีิ เอืย่มนอก
64080111004721 นางสาวศศกิานต ์จงหาญ
64080111004822 นางสาวเมธณิ ีแสนตระกลู
64080111004923 นางสาวกมลนิตย ์วรรณคํา
640801110050 กรุณาติดต่อการเงิน24 นางสาวจุฑาทพิย ์คําเสยีง
64080111005125 นางสาวอาทติยา ศรทมิ
64080111005226 นางสาวสดุารัตน์ ศรีมะณี
64080111005327 นายณฐักติติ ์สาทพิยจั์นทร์
640801110057 กรุณาติดต่อการเงิน28 นางสาวบญุญมณ ีเรืองไพศาล
64080111005929 นายปรมัตถ ์คําเบา้
64080111006030 นายธนบรูณ ์จันทร์วงษ์
640801110062 กรุณาติดต่อการเงิน31 นายธนาดล เครือคํา
64080111006332 นางสาวชลุพีร มุทวุงศ์
64080111006633 นางสาววรางคณา หาพนัธุ์
64080111006734 นางสาวมัรวาห ์อาบะ๊
640801110068 กรุณาติดต่อการเงิน35 นายธนวฒัน์ โพธิส์ระคู
64080111006936 นายปรีชา ดารุสรัมย์

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  0004111  ชีวสถิติเบื้องต้น
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

640801110073 กรุณาติดต่อการเงิน37 นางสาวจริยา วงัหนองหวา้
64080111007438 นางสาวจิราภรณ ์โชตฉินัท์
64080111007639 นายอนุชา ยศสงูเนิน
64080111007740 นางสาวเจษฎาภรณ ์ฮวบสอน
640801110078 กรุณาติดต่อการเงิน41 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
640801110079 กรุณาติดต่อการเงิน42 นางสาวสาวติตรี ศรีธงชยั
64080111008043 นางสาวภทัทะริกา แสนสขุ
64080111008144 นางสาวธดิาพร คําเวยีง
64080111008345 นางสาวอนิธริา แมนเมือง
640801110084 กรุณาติดต่อการเงิน46 นางสาวธษิณามด ีดว้งมูล
640801110085 กรุณาติดต่อการเงิน47 นางสาวองัคณา พงษพ์นัธ์
64080111008848 นางสาวพชิญ์ชานันท ์โสภณพฒัน์ธนกลุ
640801110089 กรุณาติดต่อการเงิน49 นางสาวอามีเราะห ์ไอเละ
640801110091 กรุณาติดต่อการเงิน50 นางสาวศศนิิภา รูปพรมราช
640801110092 กรุณาติดต่อการเงิน51 นางสาวกณัทมิา ศลิารัมย์
640801110094 กรุณาติดต่อการเงิน52 นายณฏัฐพล พามาดี
64080111009553 นางสาวสชุาดา ศรีชมภู
640801110097 กรุณาติดต่อการเงิน54 นางสาวศศวิมิล จันทร์งาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   48    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

61090111000855 นางสาวพรรณอร เครือผอื
62060411002556 นางสาวนงนุช ภมูินอก
64060111000157 นางสาวสณุชิา ดูอ่นิทร์
64060111000758 นางสาวปยิรัตน์ บญุเชญิ
64060111000859 นางสาวรัชนีกร เกยีกขนุทด
64060111001360 นางสาวสพุรรณ ีแสงจันทร์
64060111001761 นางสาววนิดา หมอสดุ
64060111001862 นางสาวอพริิดา โยลยั
64060111001963 นายอษัฏาวธุ โพธิท์อง
64060111002064 นางสาวชลธชิา โมรัฐเถยีร
64060111002165 นางสาวกนิษฐา ทา่เกษม
640601110023 กรุณาติดต่อการเงิน66 นางสาวณฐัรินีย ์ทศิกระโทก
640601110025 กรุณาติดต่อการเงิน67 นางสาวศภุทัษร พลูสวสัดิ์
64060211001368 นายธณกฤต ผา่นแผว้ (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001569 นายพฒันากร บตุรด ี(ทนุกฬีาฟตุซอล 50%)
64060211001670 นายนรบด ีอนิทรกําแหง (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211001771 นางสาวขวญัจิรา นนทบท
64060211002172 นายสริวฒุ ินิลพรมมา (ทนุกฬีาฟตุซอล 5000)
64060211002473 นายภริู จ้นทอทุยั
64060411000174 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
640604110005 กรุณาติดต่อการเงิน75 นางสาวสมิตา ทวถีิน่
650901110001 กรุณาติดต่อการเงิน76 นางสาวสริิยากร ศรีอําพล
650901110004 กรุณาติดต่อการเงิน77 นางสาวสพุรรษา ร่ังกระโทก
650901110005 กรุณาติดต่อการเงิน78 นายภทัรพล สริุยะพงศอ์นันต์
650901110008 กรุณาติดต่อการเงิน79 นางสาวณฎัฐนันท ์จันทรัตน์
650901110010 กรุณาติดต่อการเงิน80 นางสาวธญัลกัษณ ์ใจสะอาด
650901110011 กรุณาติดต่อการเงิน81 นางสาวสกุญัญา ทวรัีมย์
650901110012 กรุณาติดต่อการเงิน82 นางสาวนิตยา นิยม
650901110013 กรุณาติดต่อการเงิน83 นางสาววงศช์นก ศรีกลุ
650901110014 กรุณาติดต่อการเงิน84 นางสาวปณศิรา ศรีทอง

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65090111001585 นางสาวลลติวด ีประสมุทร
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   31    คน

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



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา  SC013  ปฏิบัติการชีววิทยา
วันสอบ : วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100111000186 นางสาวอรนรินทร์ ใจเดด็
65100111000287 นางสาวรวพิร เลศิลน้
65100111000388 นางสาวสภุทัรสร กองเพช็ร์
65100111000489 นายพทัธพล ทดัประดษิฐ
65100111000590 นางสาววยิะดา อตุสาหะ
65100111000691 นางสาวภทัรวรรณ ซยุเพง็
65100111000792 นางสาวจิราวรรณ บญุแสนชยั
65100111000893 นางสาวศศธิร เจียงรี
65100111000994 นางสาวจันทรวมิล เสาร์ทอง
65100111001095 นางสาววรัญญา ทโิภคา
65100111001196 นางสาวพรชนก  ลแีวง
65100111001297 นางสาวกลุชญา มาสารีกจิ
651001110013 กรุณาติดต่อการเงิน98 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
651001110014 กรุณาติดต่อการเงิน99 นางสาวรัชฎาพร ปตัตายะโส
651001110015 กรุณาติดต่อการเงิน100 นางสาวณฐักานต ์สาพนัธุ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

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


