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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101101 นางสาว อรสิรา พึง่ชะอุม่ 240 240 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101103 นางสาว จรยิา ทองศักดิ์ 202 202 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101104 นางสาว จนิดาหรา โกเ้ครอื 68 65 21 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101106 นางสาว ชตุมิา ชืน่เสยีง 73 5 93 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101107 นางสาว ณภสัสรณ์ ชรูาศรี 61 5 33 99 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101108 นางสาว ณัฐกชนันท์ หว้ยหงษ์ทอง 22 11 2 35 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101109 นางสาว ณัฐธดิา เฉลมิพล 27 5 20 127 179 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101110 นางสาว ดารารัตน์ สรอ้ยสําราญ 114 5 33 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101111 นางสาว ทพิวมิล มลูทรัพย์ 206 206 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101113 นางสาว ชดุาภรณ์ สวุรรณเกตุ 27 99 0 126 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101114 นางสาว ธารารัตน์ เอมสมบรูณ์ 28 49 108 185 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101115 นางสาว อบุลพรรณ โพธิช์ุม่ชืน่ 36 84 11 131 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101117 นางสาว นารรีัตน์ ขอหอมกลาง 5 84 89 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101118 นางสาว นจิฉรา สมสรุะ 7 5 57 232 301 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101119 นางสาว เนตนภา สบืดว้ง 50 181 9 240 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101120 นางสาว เนตรนภา เพ็งนอ้ย 65 5 35 105 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101129 นางสาว วรัทยา แกว้เกลือ่น 50 119 23 192 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101130 นางสาว วภิาดา คําสญัญา 76 5 87 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101134 นางสาว ศศปิระภา ดอนศรมีนั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101135 นางสาว ศติานนท์ ทองนุ่ม 221 221 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101136 นางสาว ศริมิณี โคตรมณี 68 10 78 ไมผ่า่น

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101137 นางสาว ศริลิักษณ์ คนใหญบ่า้น 7 5 113 22 147 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101138 นางสาว ศริลิักษณ์ แสงสวา่ง 50 20 119 4 193 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101139 นาย ศภุชยั อิม่ทอง 69 20 122 211 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101142 นางสาว หัสยา นาคประเสรฐิ 29 20 130 4 183 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101143 นางสาว สจุติตรา จันทรเ์งนิ 82 35 83 200 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101144 นางสาว สรุัยนกิา วงคท์องลอย 99 220 319 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101145 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองอดุม 109 20 38 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101146 นางสาว อชริญา สงัขแ์กว้ 19 5 101 166 291 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101147 นาย อนุชา อนิทรพ์ว่ง 15 5 138 158 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101149 นางสาว อมติา พรวบิลูยร์ักษา 10 5 123 21 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101150 นางสาว อรวรา ฉัตรท์อง 50 171 14 235 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101151 นางสาว ปิ่นมณี เอีย้วฮะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101152 นางสาว จฑุารัตน์ พลูผล 113 5 52 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101153 นางสาว วรพรรณ ทองเงนิ 10 5 188 2 205 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101154 นางสาว สริริัตน์ จันทรส์มคัร 9 9 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101155 นางสาว วรรณา สกุร 29 126 8 163 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101156 นางสาว เกศราภรณ์ บญุพรอ้ม 3 5 32 52 92 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101157 นางสาว สทุธดิา ตาธเินตร 3 3 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101158 นางสาว สวุชิชา พวงมาลี 24 4 28 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101159 นางสาว สรุัชยา สขุปุ๊ ด 67 125 5 197 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101160 นางสาว ศริพิร โลดทนงค์ 26 60 36 122 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101161 นางสาว ฐานดิา อดุมศริิ 50 2 18 42 107 219 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101162 นางสาว พมิลรัตน์ ศรพีมิานวัฒน 16 71 10 97 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101164 นางสาว เบญจมาภรณ์ มะลทิอง 76 152 228 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101166 นางสาว เยาวลักษณ์ เพ็งพนิ 54 105 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101167 นางสาว นารรีัตน์ จันทรศ์รี 21 5 23 0 49 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101168 นางสาว สพุัทรา ขําแผลง 1 5 119 30 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101169 นางสาว อมรรัตน์ ใจกลา้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/14 574101170 นางสาว ศันสนยี์ นนทภา 188 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101201 นางสาว ปิยวรรณ คดิรอด 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101202 นางสาว เกวลี สมประสงค์ 50 50 118 8 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101203 นางสาว เขมกิา จันหอม 75 6 72 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101206 นางสาว จติรวดี เพ็งภญิโญ 43 111 35 189 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101207 นางสาว จนิตนา อยูโ่ภชนา 15 0 15 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101208 นาย ฉัตรชยั ชอบชม 50 6 113 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101209 นางสาว ณัฐกานต์ ดอกเทยีน 33 20 2 55 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101210 นางสาว ณัฐรกิา มากระจันทร์ 40 20 118 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101211 นาย พัฒนภมูิ ถิน่วงษ์แดง 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101212 นาย ธนพล สระทองพรม 51 90 5 146 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101213 นางสาว ธดิารัตน์ ยงัวัดหลวง 50 124 4 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101214 นางสาว พมิผกา วันนา 27 28 0 55 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101215 นางสาว นุชนาถ จันทรด์ี 38 117 155 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101216 นาย อนุชา เพ็งสอน 10 0 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101217 นางสาว พราวไพรนิทร์ ผนิมณี 103 10 113 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101218 นางสาว พมิพกา พลหาญ 60 103 163 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101219 นางสาว พมิพว์ดี พละวงษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101220 นางสาว พนูทรัพย์ ปรเีปรมโอน 2 232 234 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101222 นางสาว วรีกานต์ บญุเกดิ 167 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101223 นางสาว แพรพลอย เจรญิธนวัต 159 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101225 นาย กฤษดา หงษ์เวยีงจันทร์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101226 นางสาว เกษสดุา ถาวร 100 14 114 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101227 นางสาว มาษสริิ สดุสวย 48 18 100 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101228 นางสาว รตมิา แตงนารา 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101230 นางสาว รัชนกีร พรหมมิ 1 150 2 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101233 นางสาว วารี สนจด 6 20 132 0 158 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101234 นางสาว วไิลลักษณ์ นวลจันทร์ 40 30 20 43 0 133 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101235 นาย ศราวธุ ศรธีะนู 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101236 นางสาว สมปรารถนา จันทรห์นู 4 148 0 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101239 นางสาว สกุญัญา นาคโขนง 23 90 113 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101240 นางสาว สกุญัญา ระดมกจิ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101241 นางสาว สชุาดา แซอ่นุ 2 151 3 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101242 นางสาว สดุารัตน์ ปิ่นเมอืง 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101243 นางสาว สภุญิญา สขุประเสรฐิ 117 36 153 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101244 นางสาว อณษิฐา นาคแสงจันทร์ 233 233 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101245 นาย อดศิักดิ์ นะวาระหะคณุ 2 2 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101246 นาย อธคิม เสยีงกลม 35 103 19 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101247 นางสาว อมราพร ศรเีหรา 3 79 82 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101248 นางสาว อรษิา ศรสีดสขุ 41 20 105 10 176 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101249 นางสาว อมุารนิทร์ อูท้ ิง้ 42 150 2 194 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101250 นาย อรุพุงษ์ สขุสวัสดิ์ 45 30 34 47 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101251 นางสาว เจนจริา ทองไทย 35 35 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101252 นางสาว ศรนิญา สขุนาดี 16 0 16 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101253 นางสาว สาวติรี เทศหนองขยุ 49 102 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101254 นางสาว อรปรญีา ศรรีาจันทร์ 111 1 112 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101255 นางสาว ศศนิภิา ทองละมลู 3 159 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101256 นางสาว ตน้สม้ จั่นโพธิเ์ตีย้ 44 44 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101257 นางสาว กลัยาณี จันทรแ์กว้ 29 39 68 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101258 นางสาว นุจรนิทร์ ทองผา 15 138 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101259 นางสาว วราภรณ์ ขําวไิล 78 78 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101260 นางสาว ธนดิา แสงรุง่รัตน์ 48 4 52 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101261 นางสาว รัตนากร เมอืงนก 35 160 195 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101262 นางสาว จดิาภา วงษ์เพ็ง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101268 นางสาว อญัชลี เวยีงชยั 7 274 281 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101269 นางสาว วภิาพร พลูเพิม่ 0 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/15 574101271 นาย กฤษกร แป้นเมอืง 103 4 107 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102101 นาย กติตพิงษ์ อว่มหมี 2 20 22 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102102 นาย กติตพิร นันต๊ะภาพ 65 9 87 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102103 นางสาว กลุชณานาถ บวัโพธิ์ 48 6 1 55 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102104 นางสาว จนิดานุช ปัน้หวา่ง 22 43 98 163 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102105 นางสาว บษุยา สภุาษร 13 13 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102110 นาย เชาวรนิ ผดาวัลย์ 200 200 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102111 นาย ณรงฤทธิ์ ศรปีระภาวงษ์ 70 70 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102112 นางสาว ณัฐชา หาญพฒุน์ 85 72 12 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102113 นางสาว อญัชติา สายอนิทร์ 16 50 66 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102115 นาย ธเนศร์ สวัสดิว์นากลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102117 นาย ธนภทัร ลําพงึผล 8 2 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102120 นางสาว นันทวรรณ เรอืงชา 9 58 0 67 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102121 นางสาว นริชรา นํ้าแกว้ 35 9 94 138 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102122 นางสาว บณุฑรกิ นุ่มวัฒนะ 47 47 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102125 นางสาว ชวศิา สวุรรณสรู 176 176 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102129 นางสาว เพชรรัตน์ บญุมี 11 11 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102130 นางสาว ภคพร จันทรส 20 3 23 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102132 นางสาว ภทัรหทัย ทองไทยจรญู 40 52 92 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102133 นางสาว เมชาวี ย ิม้ยวน 14 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102134 นางสาว ปารชิาต สงัขเ์ขยีว 20 88 108 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102135 นางสาว รจุริา ปิ่นทอง 75 3 6 59 143 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102136 นางสาว วรรณวสิาข์ นจิแสวง 36 152 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102137 นาย วรศิ ฤทธเิพชรอมัพร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102138 นางสาว เทพลลีา กาฬภกัดี 78 28 50 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102141 นางสาว สกลุรัตน์ ปิ่นทองนอก 3 4 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102144 นางสาว สณุสิา สายเทพ 69 10 20 95 194 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102146 นางสาว สพุรรณชิา วงษ์ทองแท ้ 30 0 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102147 นาย สรุศักดิ์ เชยกลิน่เทศ 10 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102148 นางสาว สวุรรณี มณีโชติ 20 20 33 73 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102149 นาย อฐัวฒุิ ชาวระหาญ 93 15 108 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102151 นางสาว พรธชิา อิม่อยู่ 33 2 2 2 1 40 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102152 นางสาว อนุสรา เกลีย้งใหญ่ 10 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102153 นางสาว อญัชลี ศักดิศ์รวีัฒนา 10 7 17 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102155 นางสาว เบญจพร เจษฎากานต์ 12 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102156 นาย ตลุกานต์ ชา่งสมบญุ 91 59 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102157 นางสาว นํ้าฝน มณีสวุรรณ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102158 นางสาว ศศกรณ์ สขุอนิทร์ 42 19 61 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102159 นางสาว สายฝน งามยิง่ 20 126 146 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102160 นาย อนุชา นรสงิห์ 2 150 3 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102161 นางสาว พรชติา โสภา 13 13 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102162 นางสาว เยาวลักษณ์ สะราคํา 23 13 36 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102163 นางสาว สารณิี หงษาวดี 10 0 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102164 นางสาว อรัญญา ซุน้เจรญิ 12 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102165 นาย ธัชชานันท์ มลูทองชนุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/16 574102168 นางสาว ประกายเนตร สารศรี 23 20 43 102 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102201 นางสาว กนกรัตน์ ชว่ยรัตแกว้ 118 118 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102203 นางสาว เกศมณี ประสงคอ์ยู่ 136 41 177 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102204 นางสาว จันดี รอดโพธิท์อง 180 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102206 นาย ฉัตรนิ สารทอง 54 54 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102207 นางสาว ลัลฐล์ลนิฐ์ จุย้เปี่ยม 56 20 83 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102208 นางสาว ฐาปนี เจยีดอนไพร 21 7 120 148 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102209 นางสาว ฐดิาพร มว่งชืน่ 293 293 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102210 นาย ณภทัร สามไพบลูย์ 27 27 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102212 นาย ศรนรนิทร์ เชีย่วชาญ 55 12 67 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102213 นาย ศรัณยู เพ็งสวย 183 183 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102214 นาย ทวชียั หลา้ทมุ 25 112 2 5 43 187 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102215 นางสาว ธราภรณ์ เณรจําที 90 90 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102216 นางสาว ธัญสนิี วรนัยพนิจิ 77 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102217 นางสาว ธันยณ์ภชั สขุสวัสดิ์ 73 73 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102218 นางสาว ศริวิรรณ พัฒนศศริัฐกลุ 85 6 12 47 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102219 นาย สจัจา บวัผัน 8 133 2 5 43 191 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102220 นางสาว ณัชดาภรณ์ จวิพัฒนกจิ 54 9 63 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102221 นาย อสิรายุ ไชยเกตุ 51 51 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102222 นางสาว เบญนภา สามภิกัดิ์ 29 70 99 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102224 นาย ปฐมพร แจง้ใจ 130 6 15 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102225 นางสาว ปรยีาภรณ์ คําบณัฑติย์ 158 158 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102226 นางสาว ปัณณกิา ดษิฐทองคํา 210 210 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102228 นางสาว ปาณสิรา ทองดอนเหมอืน 57 20 35 112 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102231 นางสาว พรทพิย์ ทมิทอง 12 42 22 76 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102232 นางสาว พรศริิ เอีย่มโอษฐ์ 52 34 53 139 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102233 นางสาว ภทัราวดี บญุมปีระเสรฐิ 57 7 64 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102234 นางสาว รัตนา ธงชยั 57 8 65 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102236 นาย วาทติ ปัญญาวงค์ 38 63 46 147 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102237 นางสาว ศศกิาญจน์ มาวัน 95 95 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102239 นางสาว ศริริัตน์ ชัน้เล็ก 16 16 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102243 นางสาว สริบิญุ คุม้โนนชยั 50 30 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102244 นางสาว สจุติรา ทับทา่ไม ้ 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102246 นาย สทุธริักษ์ ดาวเรอืง 51 51 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102247 นางสาว สธุรีพร ทัศนสวุรรณ 38 38 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102248 นางสาว สบุญุญา ตูน้ิม่ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102250 นางสาว อนุสรา สระทองลว้น 227 227 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102251 นางสาว สธุดิา แซจ่ิว้ 8 113 2 5 43 7 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102252 นางสาว สจุนิตนาพร โรจนพ์ัฒน์ 113 113 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102253 นางสาว อารรีัตน์ รอดอนุา 212 212 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102254 นางสาว จฑุามณี ภจูําปา 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102257 นางสาว อนุสรา นนิบดี 4 128 132 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102258 นางสาว เบญจวรรณ พันยโุดด 114 114 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102259 นางสาว วรางคณา ลั่นครีี 196 196 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102260 นางสาว นฤมล เถือ่นพทิักษ์ 3 3 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102261 นาย กติตนิันท์ อนิกบัจันทร์ 151 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102262 นางสาว เบญจภรณ์ สภุทัรกจิวบิลูย์ 77 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102263 นางสาว เมทนิี ฉายอรณุ 40 98 2 5 43 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102264 นางสาว ศศวิมิล ผวิเผอืด 85 85 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102282 นางสาว วรรณพร เชาวลักษณ์ 92 92 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102283 นาย ปวรศิร์ ออ่งโอกาส 130 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/17 574102284 นางสาว ธติพิร ศรพีารัตน์ 44 3 12 6 65 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104101 นางสาว กรรณกิาร์ ผอ่งใส 5 26 31 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104102 นาย กฤษฏา แดงสอาด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104104 นาย คมศักดิ์ หงษ์ประเสรฐิ 5 47 52 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104105 นางสาว จันทกานต์ คําดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104106 นาย ชนะโชค ขาวคลา้ยเงนิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104107 นาย ชวนากร แสงวารนิทร์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104108 นางสาว ฐติมิา สกุแตง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104109 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ ปานเพชร 67 165 232 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104110 นาย ณัฐกติติ มิง่ทองคํา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104111 นาย ณัฐคณศิร์ ศริพิทิยกลุ 171 7 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104112 นาย ณัฐพล หวังเสถยีร 180 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104113 นางสาว ณฐิกิญัญา ทองอยูอ่ว่ม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104114 นาย ตน้ตระการ สขุสม 4 44 32 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104115 นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ชา้งอยู่ 8 171 179 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104117 นาย ธนเกยีรติ สําราญนชิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104118 นาย ธนธัช วัชรากานต์ 5 75 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104123 นาย พชร ทับโคกสงู 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104125 นาย เนตพิงษ์ รุง่เรอืง 70 70 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104126 นาย ปฏภิาณ แสงบญุ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104127 นาย ประภทัร อภวิัฒนเ์จรญิ 141 141 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104128 นาย ดนัย ใครค่รวญ 14 24 38 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104131 นาย ตระการ สมกลุ 157 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104132 นางสาว พพิัฒนพ์ร วงษ์คงดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104134 นาย ทวศีักดิ์ บรบิรูณ์มี 41 41 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104136 นาย มฆวัน โชตชิว่ง 115 27 142 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104137 นาย เมธาสทิธิ์ ปิ่นแกว้ 895 895 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104139 นางสาว รัชนพีร พลเจรญิ 80 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104140 นาย รัฐพงษ์ ศรคีง 6 6 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104141 นางสาว วรกานต์ จําปาทอง 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104145 นาย วาทนิ วงศด์ยี ิง่ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104146 นาย วติวิัช ปรบิรุณะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104147 นาย วทิยา หงษ์เวยีงจันทร์ 532 532 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104148 นาย ศวิกร ศรสีขุเอม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104150 นาย ศภุวชิญ์ ทพิยานนท์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104152 นางสาว ประภาพร แชม่เล็ก 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104153 นาย สริิ วอ่งไว 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104154 นาย สกุฤษฏิ์ เจรญิรักษา 4 4 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104155 นางสาว สธุาศนิี ดอนฟุ้งไพร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104156 นาย สบุนิ จันสอน 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104157 นาย สรุชยั โพธิศ์รทีอง 167 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104159 นาย เสาเอก บณิตอินิท์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104160 นาย อดเิรก ศรสง่ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104161 นาย ปราชญก์วี แพงคําฮกั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104162 นาย อนุสร ผดงุเขต 183 5 0 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104163 นาย อภนิันท์ วารัตน์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104164 นาย อภสิทิธิ์ บอมขนุทด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104165 นาย อรรถพล พึง่เพ็ชร 12 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104168 นาย ผดงุเกยีรติ แสงเงนิยอด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104169 นาย พงศเ์ชษฐ์ กติตศิักดิน์าวนิ 83 0 83 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104170 นาย พรรณเทพ แกว้มณี 10 10 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104173 นางสาว รัตตยิากร แสงนวล 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104174 นาย วัชรากร โพธปิระเสรฐิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104176 นาย ศรสทิธิ์ แสนศรี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104178 นาย สรกฤตย์ สนัตธรีะกลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104179 นาย สนัตภิาพ ชาประชมุ 126 25 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104180 นาย สปิปกร ทรัพยโ์ภค 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104182 นาย อนันต์ ปานสวุรรณ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104189 นาย วรวฒุิ สาททอง 5 25 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104192 นาย อนริทุติ์ นยิมพลอย 6 6 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/18 574104193 นาย พัชระ วัชรเสวี 14 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327103 นางสาว การะเกด สมพงษ์ 13 150 47 210 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327106 นางสาว กมลวรรณ ยนืยง 150 115 265 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327107 นาย จตรุภชุ นามนะ 85 53 138 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327108 นางสาว จติตรา โคตรแซก 150 110 260 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327109 นางสาว ดอกไม ้ - 125 95 9 229 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327110 นาย ธรีะเดช บวัดี 98 150 17 265 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327111 นาย นพพล พุม่พทิักษ์กลุ 50 130 125 305 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327112 นางสาว ณัฐกานต์ พทุธริานนท์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327114 นางสาว ปรนิทร จงพัฒนะสนิสขุ 6 140 124 270 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327115 นาย ชยัธวัช สริปิระภาพรรณ 5 150 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327116 นางสาว ชดิชนก เอ็มประโคน 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327118 นางสาว ฐติกิานต์ ทองผาเฉลา 9 150 113 272 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327119 นางสาว ณัฐฐกิานต์ มว่งวัดทา่ 150 114 264 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327120 นางสาว ลลติา จนิดาสอน 140 67 207 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327121 นางสาว วณชิยา โฮกออ่น 150 111 261 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327122 นางสาว วรนิทร วงคม์สุกิ 15 15 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327124 นางสาว ทพิวรรณ นวลคลํ้า 120 121 241 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327125 นางสาว ศริริัตน์ นันตะวัน 90 4 94 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327126 นางสาว ธนษิฐา ชยัคงดี 2 110 74 0 186 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327127 นางสาว สรินิทร์ แววเนตร 90 63 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327128 นางสาว พมิพม์าดา ตรพีงษ์พันธุ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327131 นางสาว พรพมิล โมกเกษม 31 150 70 251 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327132 นาย สบุนิ แยกผวิผอ่ง 130 83 0 213 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327133 นาย สพุรรณ แยงเพชร 130 61 191 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327134 นางสาว โสภณัฐพงศ์ ดอกไมเ้ทศ 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327135 นางสาว อรจริา ปรอืปรัง 15 130 92 0 237 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327136 นางสาว นันทนัช ฉันผอ่ง 1 125 34 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327137 นาย อานนท์ แซจ่ิว๋ 20 30 69 119 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327138 นางสาว เนตรนภา พรมเมอืง 10 150 196 356 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327139 นางสาว สภุาวดี องักรีัตน์ 20 150 66 236 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327142 นางสาว ธนภรณ์ หวังฟังกลาง 130 12 30 172 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327144 นาย รัฐวชิญ์ ทองเทศ 110 74 184 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327146 นางสาว สรุัชนา แกน่ศักดิ์ 80 176 256 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327147 นางสาว วรศิรา ทรงบญุรอด 115 101 216 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327148 นางสาว วันดี สขุเกษม 9 150 195 354 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327149 นางสาว วาสนา โคตรแซก 150 76 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327152 นางสาว ศศธิร หงอานนท์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327153 นางสาว ศศวิมิล ปลั่งสําราญ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327154 นาย ศภุณัฏฐ์ สริเิจรญิพานชิ 29 3 4 150 37 42 265 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327156 นางสาว สนินีาฎ วนชิกลุพทิักษ์ 10 130 140 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327157 นางสาว สชุญัญา อรณุวภิาดา 20 145 122 287 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327160 นางสาว ณัชชา ลเีฮยีง 10 150 11 171 ผา่น ตรวจสอบคํารอ้ง ตค.

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327161 นางสาว สพุัตรา กาญจนวบิรูณ์ 8 30 240 16 294 ผา่น ตรวจสอบคํารอ้ง ตค.

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327162 นางสาว ขวัญชนก วสิทิธิศ์ลิป์ 1 95 91 187 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327163 นางสาว สธุธีดิา ซงัแฟง 75 5 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327164 นางสาว ศภุจาร เผา่พงษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327165 นาย กฤษณะ ราชวงศ์ 27 130 167 324 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327166 นางสาว สภุคั ศรเีหรา 107 50 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327169 นางสาว พฤกษาภรณ์ จันทรเ์นยีม 150 156 306 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/39 574327170 นางสาว สภุทัรศร สธุาพจน์ 49 18 150 69 17 303 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330102 นางสาว ขวัญฤทัย สบุรรเขยีว 51 51 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330103 นางสาว จนิดารัตน์ คงแสน 14 12 40 28 94 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330104 นางสาว จริภทัร เฉลมิสนิธ์ 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330108 นางสาว ชนดิา เสยีงเพราะ 170 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330109 นางสาว ภทัรา ฐติชิยัศรี 31 8 8 43 98 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330110 นาย นนท์ กฤษณโสภา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301101 นางสาว เพ็ญนภา คําจ๊ะ 272 0 272 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301109 นางสาว ศรัญยา เศลาอนันต์ 157 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301112 นางสาว ศศปิระภา จรณะหตุ 17 17 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301116 นางสาว ศภุนภิา พงษ์เวยีง 157 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301117 นางสาว สโรชณิี ชนิวงษ์ 74 0 74 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301135 นางสาว อาภาวรรณ ชยัรยิไพศาล 181 29 210 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 5743301136 นางสาว อารยา รอ้ยอําแพง 48 94 142 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330116 นางสาว ธัญญารัตน์ นุ่มสขุ 77 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330117 นาย นรภทัร ตระกลูชยัศรี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330119 นางสาว นํ้าผึง้ เพง่ผล 177 177 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330120 นางสาว บณุยววี์ ติง่คลองตัน 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330121 นางสาว บษุกร เทยีนทอง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330122 นางสาว เบญจรัตน์ ปฐมชยัวาลย์ 159 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330123 นางสาว ปัทมพร คงดี 148 0 148 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330128 นางสาว ภควรรณ บรรเทาทกุข์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330130 นาย ภคัพงศ์ มอ้งเพอ 43 256 0 299 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330135 นาย วสนัต์ โพลง้ละ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330138 นางสาว ศศปิระภา ไมต้รา 0 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330141 นางสาว สริลิักษณ์ บรบิรูณ์เกษตร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330146 นางสาว อภญิญา เชือ้วงษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330147 นางสาว อจัฉรา หาดี 168 3 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330150 นางสาว เอมกิา สวัสดิม์งคล 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330161 นางสาว จารวุรรณ อยูค่งประยรู 7 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330164 นางสาว จริาภรณ์ คงมาก 213 213 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330166 นางสาว เจนจริา ทองราษฎร์ 129 0 129 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330167 นาย เจนณรงค์ วันทอง 171 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330168 นางสาว ชฎาพร ทองดอนเกรือ่ง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330169 นางสาว ชนดิา ยิม้แพร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330182 นางสาว ณัฐสดุา แสงแจง้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330192 นางสาว ปรติา งามพริง้ศรี 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330193 นางสาว ปวณีา คงปัน้ 57 111 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330196 นางสาว พรพกิลุ พจนโพธา 4 4 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/40 574330197 นางสาว พจิติรา ทองคํา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305101 นางสาว กนกวรรณ เขยีนแป๊ะ 14 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305103 นาย กติตพิงศ์ โทนผลนิ 154 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305104 นางสาว เกวลนิ คําบาง 1 25 26 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305105 นาย เกยีรตศิักดิ์ ประสทิธิว์งษ์ 72 5 9 86 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305106 นาย จรัส ชาวนาหว้ยตะโก 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305107 นางสาว ธัญญลักษณ์ มะโนนนิ 167 167 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305108 นางสาว จารวุรรณ ปานประเสรฐิ 30 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305109 นางสาว จนิตนา แกว้ระยา้ 40 15 55 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305111 นางสาว จรีนันท์ ศรทีองอนิทร์ 25 25 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305112 นาย ปราโมทย์ บวันอ้ย 152 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305113 นางสาว ชรญิา แกว้บวัดี 94 18 112 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305114 นาย ชวลติ ศรบีญุรอด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305115 นาย ไชยพร แตง่งาม 5 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305116 นางสาว ฐาปนยี์ สวุรรณเจรญิ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305117 นางสาว ณัฐกานต์ ศรจีันทรร์ัตน์ 166 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305118 นาย ภทัรภณ ศริเิลศิ 30 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305119 นาย ณัฐภทัร พระสวา่ง 14 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305120 นาย นนธการน์ ทองอยู่ 40 40 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305122 นางสาว ปัทมพร เพชรนาวาส 153 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305123 นางสาว ผกามาศ สองเมอืง 96 5 101 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305125 นางสาว กฤตยา ไชยบํารงุ 30 0 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305126 นางสาว พทุธดิา สจุจรติจลู 5 30 35 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305127 นางสาว แพรวพรรณ ใจดี 176 176 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305128 นางสาว ภทัรานษิฐ์ อคัรเดชพงศก์วี 162 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305129 นาย ภาณุทัต ดอนไพรเมา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305130 นาย ภตูะวัน ตรสุกลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305131 นาย ยทุธการ อนิตรา 161 161 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305132 นาย ยทุธภมู ิ ชมุเพ็ญ 23 23 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305133 นางสาว รภทัภร อดเิรกลาภ 6 19 25 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305134 นางสาว อจัฉราวรรณ ลทีอง 212 212 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305135 นาย ทะนงศักดิ์ ไทรนิม่นวล 72 5 30 107 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305137 นางสาว ศจี สระศรสีม 174 174 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305138 นางสาว ศภุรัตน์ ถิน่มาบแค 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305139 นาย สถาพร อุน่ราด 100 36 136 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305141 นางสาว สธุดิา เทง่ฮวง 180 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305143 นางสาว สพุัตรา นําชา้ง 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305144 นางสาว สภุาพร ศรบีญุเพ็ง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305145 นางสาว สภุาภรณ์ เกตสุขุํา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305147 นาย อดศิักดิ์ เทพอมั 30 0 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305148 นาย อนุสรณ์ อยูถ่นอม 76 8 84 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305150 นางสาว อรวรี์ ประเสรฐิสทิธพิร 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305151 นาย ภาสกร วเิวกวรรณ์ 8 61 69 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305152 นางสาว อญัชญา สวุรรณชยั 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305154 นาย เอกรนิทร์ สเีอก 109 109 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305156 นางสาว ธรีรัตน์ สวนนพคณุ 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305157 นาย ชดิโชค แสงพระอนิทร์ 63 98 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305158 นางสาว ปารชิาต สงัขเ์ขยีว 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305159 นางสาว พรพมิล สาวสดุชาติ 9 22 31 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305161 นาย พัทธพล สงัขศ์ลิป์ชยั 72 8 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305162 นาย อคัรวฒุิ แกว้สะอาด 71 25 96 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305163 นาย วรวทิย์ คําดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305164 นาย พงศกร นาทรา 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305165 นาย จักรกฤษณ์ สายแจง้ 130 130 ไมผ่า่น ตรวจสอบคํารอ้ง พย.

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305166 นาย ศภุเศก กลิน่เกษร 76 16 38 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/41 574305167 นาย จักรกฤษณ์ อยูม่ากญาติ 84 84 ไมผ่า่น ตรวจสอบคํารอ้ง พย.

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305201 นางสาว กนกวรรณ พันธุร์ูด้ ี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305202 นางสาว กญัญาวรี์ เกดิแกว้ 124 124 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305203 นาย เกยีรตศิักดิ์ คําอยู่ 150 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305205 นางสาว จันฑมิา จันทรด์ี 43 30 63 136 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305207 นางสาว ชนดิาภา เตีย้เนตร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305209 นางสาว จติรดา แรเ่พชร 30 104 134 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305210 นางสาว จฬุาลักษณ์ โพธิม์ัน่ 154 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305215 นาย ธานี บตุรเบา้ 14 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305216 นาย ธันวา นลิดี 52 52 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305218 นางสาว บษุรัตน์ พมุมา 150 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305220 นางสาว ปารชิาติ ภูร่ะหงษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305221 นาย พงษ์ศริิ เกษตรรังกรู 126 126 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305223 นาย พันธกานต์ กมลเวชช์ 150 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305224 นาย พเิชษฐ นาคทั่ง 150 150 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305227 นาย ศภุรจุ อมรจรรยารัตน์ 42 30 64 136 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305229 นาย วรายสุ รุง่รัตนพ์ศิาลชยั 212 212 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305231 นางสาว วรยีพ์ร ทองชนะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305232 นาย วรีะ มรกฎจนิดา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305235 นางสาว แคทรยีา ฟกุคุย่ 100 100 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305236 นาย ศภุกจิ ธรรมกจิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305237 นาย สทิธกิร ทรัพยส์งัวรชยั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305238 นาย สทิธชิยั ผวิสขุ 21 21 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305240 นาย เสกสรร บนัลอืกลุวณชิย์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305241 นาย นพินธ์ จติกลา้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305242 นางสาว หทัยรัตน์ พระทอง 141 141 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305243 นางสาว หนึง่ฤทัย อูส่วุรรณ 162 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305244 นาย อธวิัฒน์ เสรมิศลิป์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305245 นางสาว มทุติา สธุรรมกติตวิฒุ ิ 11 11 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305248 นาย อลงกรณ์ ปิ่นกมุภรี์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305249 นางสาว ปรยิฉัตร กาญจนบตุร 30 61 91 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305250 นาย อษัฎา ลอืดัง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305251 นางสาว ไอลดา อูฮ๋ะ 30 100 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305252 นางสาว พชิาลฌี์ ปลืม้ประเสรฐิ 148 148 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305254 นางสาว สรุรีัตน์ พว่งมจัฉา 30 15 45 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305255 นางสาว วราภรณ์ เนอืงนุย้ 160 160 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305256 นางสาว กนกวรรณ นอ้ยสขุ 103 103 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305257 นาย เอกภพ หัวงสูศ้กึ 100 100 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305258 นางสาว กญัญาณัฐ ตรรียิะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305260 นาย จริวฒุิ ตันสวุรรณ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305262 นาย ฐติกิร คําบาง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305263 นาย เสรวีัฒน์ ศริริังษี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305264 นาย สรุศักดิ์ วารรีอบวนา 1 170 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305265 นาย สริชิยั แซล่ิม้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305266 นาย ณัฐวฒุิ มัน่หมาย 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305268 นางสาว กชพร รุง่ฤทัยวัฒน์ 175 175 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/42 574305269 นางสาว พรพมิล สอนตา 151 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310101 นางสาว กาญจนา ครฑุศริิ 180 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310102 นางสาว กมลวรรณ จันทรว์งษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310103 นางสาว กนัธดิา ศรพีรมมา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310105 นางสาว ขนษิฐา เขยีนภเูขยีว 180 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310106 นางสาว จนิตนา พนม 22 127 149 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310107 นางสาว จริาพร ขนัตธิรานันท์ 73 35 108 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310108 นาย ณัฐพงษ์ เลศิวลัยรัตน์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310109 นางสาว เจนจริา แซโ่งว้ 161 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310111 นางสาว ชลุพีร พรดี 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310112 นางสาว ธวัลรัตน์ กํามา 59 155 214 ผา่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310113 นางสาว บษุกร เชือ้กสกิาร 17 2 131 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310115 นางสาว ธริดา รักกาน 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310117 นาย อนัญพร ไทรฟัก 25 2 70 97 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310118 นางสาว เนตรนภา ชา้งดอนไพร 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310120 นางสาว ปภสัรา แกว้บบุผา 109 109 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310122 นาย นลธวัช บวรเจดิพงศ์ 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310123 นาย นัฐวัฒน์ สวุรรณเกดิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310125 นางสาว พรยมล ววิัฒนโสภา 152 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310126 นางสาว พรนกิาญจน์ เฟื่องฟพูทิักษ์ 70 70 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310129 นางสาว ภารดี แสงโสด 170 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310130 นาย ปิยะณัฐ ศรวีงษ์ญาตดิี 23 2 110 135 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310131 นางสาว วรนิดา เจรญิขาว 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310132 นางสาว มารสิา หว้ยหงษ์ทอง 170 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310135 นางสาว รัชนก ญัตพิันธว์าวงศ์ 17 135 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310136 นางสาว รานี สนิสขุ 166 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310139 นางสาว วัลลภา เทศสมบรูณ์ 93 93 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310140 นางสาว วไิลวรรณ แกว้เกดิ 164 164 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310142 นางสาว สดุารัตน์ จันทรแ์จง้ 159 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310143 นางสาว หทัยวรรณ เข็มเพ็ชร 10 167 177 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310144 นาย อดลุ อยูญ่าตมิาก 69 69 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310145 นางสาว วราภรณ์ อุน้เจรญิ 0 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310146 นางสาว วภิาดา รัตนานนท์ 25 2 127 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310147 นางสาว ภทัรวดี กนัตชวาลกลุ 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310148 นางสาว พรมนัส ววิัฒนโสภา 168 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310149 นางสาว สดุารัตน์ ทองเชือ้ 76 76 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310151 นาย นารา วันเพ็ญ 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310152 นาย บณัฑติ ทองดี 150 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310154 นางสาว พนัชกร วอ่งถาวรกจิ 77 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310155 นางสาว กนกวรรณ ดําจนี 173 173 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310157 นางสาว ศวิาพร ศริสิขุวัฒนา 173 173 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310158 นางสาว สดุารัตน์ เสมทับ 168 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310159 นางสาว วรรณภา ฉุยเนย 154 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310163 นางสาว เจนจริาพร แซซ่ ิม้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310164 นางสาว ฉัตรพร ไทยงามศลิป์ 46 124 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310165 นางสาว อรณุวดี ทองเอยีบ 153 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310166 นางสาว เบญจา อน้คลํ้า 29 197 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/43 574310167 นางสาว ธนานันท์ นพิฐิวทิยา 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302102 นางสาว จรยิา บญุคุม้ 6 2 5 6 100 149 268 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302103 นางสาว แกว้ตา รูร้ักตน 3 95 21 35 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302105 นาย จริศักดิ์ ปรสีําเนยีง 195 195 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302106 นางสาว ฉัตรชฎาพร ผันอากาศ 3 95 158 256 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302107 นางสาว ชตุนิันท์ ดมีงคล 5 85 176 266 ผา่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302108 นางสาว ชตุมิา จันคําปา 8 50 213 271 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302109 นางสาว ชลุพีร คลา้ยทอง 6 50 74 0 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302111 นางสาว ดารารัตน์ วาดวงษ์ 90 215 305 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302112 นางสาว วลิาศณิีย์ ทองเหม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302113 นางสาว ดวงเดอืน จันทรล์อย 74 50 29 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302114 นาย ทศพร วาดรับ 3 188 191 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302115 นางสาว ไอรยา วัฒนจติสมัพันธ์ 50 17 67 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302116 นาย ธนพัฒน์ บวัมี 27 6 2 50 60 14 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302117 นาย ธนนิ วัฒนมงคลศลิป์ 71 100 82 25 278 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302118 นางสาว ธนษิฐา นาเกลอื 5 50 55 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302119 นางสาว นติยา พัฒนบํารงุเลศิ 2 14 6 22 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302120 นางสาว ปวัณญา เหลอืงสอาด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302121 นางสาว ปัทมวรรณ กําหรัด 9 50 71 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302123 นาย พนมศักดิ์ บษุนํ้าเพชร 1 85 50 3 139 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302124 นาย พันธกานต์ พวงบบุผา 9 9 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302125 นางสาว เพชรกมล แซเ่ลา้ 49 50 38 15 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302126 นาย ภพธัญศรตุ ยศธนะเพิม่พนู 2 5 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302127 นางสาว ภทัรว์รัญญ์ สมัฤทธิส์ขุโชค 9 50 11 70 ไมผ่า่น ไ

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302128 นาย นธิไิกร โพธิด์ว้ง 1 3 100 267 84 455 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302129 นางสาว รสสคุนธ์ ขมุเงนิ 31 119 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302130 นางสาว ปารฉิัตร สวา่งศรี 2 5 47 54 ไมผ่า่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302132 นาย วรภทัร ศริมิงคลชยักลุ 62 9 5 17 100 67 260 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302133 นางสาว วรศิรา ลิม้สกลุ 50 116 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302134 นางสาว วลสิา ศรปีระทมุ 9 100 38 3 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302136 นางสาว วจิติรา สวา่งศรี 2 90 21 0 113 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302137 นางสาว พมิพฤ์ดี เพิม่ทอง 46 2 100 13 188 349 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302138 นางสาว เพ็ญพชิชา พงศพ์ทุธชาติ 6 88 35 54 5 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302139 นางสาว ศรินิารถ นํ้าเงนิ 50 2 5 6 100 14 164 341 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302140 นางสาว สกุานดา เหตา้น 50 62 112 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302142 นางสาว ภทัราภา งามหยดยอ้ย 2 8 90 7 169 276 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302143 นางสาว สรุัชดา แพทยย์าไทย 1 9 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302144 นางสาว อนันตญา ไสยสาลี 1 148 6 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302145 นาย อมรเทพ บญุกลาง 4 211 12 227 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302146 นางสาว วรปภา ผลประเสรฐิ 116 50 146 312 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302147 นางสาว วาณชิา ยีโ่ถหุน่ 105 55 35 40 235 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302149 นางสาว พชิชาภา ราชวังเมอืง 230 50 280 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302155 นางสาว อฐัฌามาศ เทพการ 14 19 100 187 320 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302156 นาย อทติย์ ซาอรุัมย์ 38 2 5 17 50 252 364 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302158 นาย ดษิฐพงษ์ พรอนันต์ 79 2 5 17 2 100 65 270 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302159 นางสาว ปฏญิญา เกตมุณี 15 43 93 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302160 นางสาว ธนัญญา ทองมลู 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302161 นางสาว ดวงเดน่ แกว้เขยีว 0 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302164 นางสาว อชริญา การะเกตุ 29 6 2 50 93 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302165 นางสาว เบญจพร พมิพส์ามสี 78 50 70 198 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/44 574302166 นางสาว ไอลดา คลํ้าจนี 439 439 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311102 นาย โกวทิ บรุกลู 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311103 นาย ธนากร สรุยิะแกว้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311107 นางสาว ปิยวรรณ มอ้งเพอ 159 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311109 นาย ปราโมทย์ ผาสขุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311110 นาย รุง่ศักดิ์ เหมาะเจาะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311111 นางสาว ศศภิา นุชจันทร์ 154 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311112 นาย สายสมัพันธ์ ครีวีรรณ 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311113 นาย พงษ์เดช ผอ่งแผว้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311115 นาย ภาณุพงศ์ จันทรอ์นิทร์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311121 นางสาว ศภุวรรณ เจนเจรญิ 7 0 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311123 นางสาว กรกนก สรงกระสนิธ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311125 นางสาว ชลุพีร พมุมา 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311128 นางสาว พมิลวรรณ ชนิวงษ์เขยีว 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311131 นางสาว อรพนิท์ ซือ่ตรง 36 14 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311132 นางสาว เบญจวรรณ เกษยเทวนิทร์ 21 21 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311134 นางสาว พรพรรณ โสตรดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311139 นาย สงกรานต์ ทาบทองเรอืง 99 99 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311140 นางสาว ธนพร ลาภโอฬาร 154 154 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311141 นางสาว อไุลวรรณ อโนพทุธิ 157 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311143 นาย ศรตุ บวัรัตน์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311144 นางสาว ชลธชิา วราชาติ 291 291 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311145 นาย ธเนศ แซล่ี้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311146 นางสาว สปุราณี ชอ้ยสกลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311147 นาย จักรพงษ์ จําปาทอง 14 75 89 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311151 นางสาว กาญจนา ทองคุม้ 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311152 นางสาว นันทนา ภกัดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311153 นาย สมศักดิ์ หมอยาดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311156 นางสาว อรวรรณ ศรโีลห์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311160 นางสาว ชมพนูุท คําทา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/45 574311161 นางสาว มารดิา อไุร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661101 นางสาว กาญจนา พลูบางยงุ 152 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661105 นาย ชนิวัตร ยาเคน 93 166 259 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661107 นาย จริายุ เดชบญุ 114 39 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661113 นาย ธเนศ สขุสดเขยีว 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661115 นาย ธนากร อนิทรรัตน์ 157 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661118 นางสาว มนีตรา ธรีะเสถยีร 53 53 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661120 นาย วรธัช วัฒนสบืสนิ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661121 นางสาว ศริวิรรณ สอดสี 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661122 นางสาว สายธาร ปทมุสตูิ 45 174 219 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661123 นาย สทิธพิงษ์ พลูออ่น 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661125 นาย นพนัฐ เฮงผล 146 13 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661126 นาย อภสิทิธิ์ สงัขรัตน์ 226 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661127 นาย อรรถวัฒน์ เสยีงแจว้ 43 167 210 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661128 นาย อรรถวทิ ใจจง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661129 นางสาว อรวรรณ ชุม่ดวงใจ 77 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661130 นาย มนตรี เขยีวมา 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661133 นาย ปฏภิาณ กรตุสกุ 128 33 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661137 นางสาว ปรยีาวรรณ เกตอุูท่อง 50 105 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661141 นางสาว ศรสีดุา ศรสีวุรรณ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661142 นาย วรีะชยั จันทรง์าม 255 255 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661144 นาย ศวิกรณ์ บญุสม 75 164 239 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661145 นาย ศภุกร นาคอีนุรักษ์ 130 16 146 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661147 นาย สทิธากร สงัขบรูณ์ 85 162 247 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661148 นาย สขุพจน์ อบเชย 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/48 574661149 นาย สรุยิะ บญุเลศิ 36 88 124 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661201 นางสาว กาญจนา นลิชยั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661210 นาย ณัฐชนน โชคบํารงุสขุ 159 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661218 นาย รุง่เกยีรติ หมวดจันทร์ 107 107 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661219 นาย คมสนั สามเสอื 9 76 85 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661220 นาย ธรีภทัร์ ชณุหวรานนท์ 9 76 85 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661221 นาย ธนวัฒน์ แซโ่คว้ 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661222 นาย วรีะชยั เลือ่งลอื 342 342 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661224 นาย ขจรศักดิ์ ศรรีะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661225 นางสาว ประภาพร มศีริ ิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661229 นางสาว อภญิญา พรหมชาติ 153 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661231 นางสาว ฌาลศิา กรพงษ์ปภาเอก 191 191 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661238 นางสาว วราพรรณ ลิว่คงสถาพร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661239 นาย วัชรพล ภาณุศานต์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/49 574661241 นางสาว สธุาสนิี เชง็สวย 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662101 นาย กษิดิเ์ดช นายะสนุทรกลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662102 นาย กฤตพจน์ วงคน์ุกลู 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662103 นาย กติตพิงษ์ ชวูงษ์วาลย์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662104 นาย กนัตธ์นะพัต มงคลปฐมพร 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662107 นาย ณัฐพร ภูร่ะหงษ์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662109 นาย เกยีรตศิักดิ์ หอยสงัข์ 167 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662110 นาย ธนา สามงามยา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662111 นางสาว ชโลธร สงัขชยั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662112 นาย ธนาธปิ วรสฤษฎก์ลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662114 นาย ธติวิฒุ ิ บวังาม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662115 นาย นนฐพัตน์ มัง่ชพูันธุ์ 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662116 นางสาว นลพรรณ อนิทนาศักดิ์ 11 11 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662117 นาย นัทธภิทัร จันทร 203 203 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662118 นาย ชาลี บญุมา 57 0 57 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662120 นาย พยคัฆ์ เชดิเชือ้ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662123 นางสาว ชดิชนก พรมแตง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662124 นาย ณรงคเ์ดช กิง่แกว้ 320 320 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662125 นาย ณัฐพล ลิม้พทุธานุภาพ 150 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662126 นาย พฒุธพิงษ์ ปรางทอง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662127 นางสาว ภทัรวรนิทร์ อํานาจเจรญิพร 6 6 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662129 นางสาว เนตรนภา ทองศาสตร์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662130 นางสาว มกุดา โชคชยั 153 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662132 นางสาว รวกีานต์ ขนุทอง 7 157 164 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662135 นาย วศนิ ชวีะพานชิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662137 นาย พงศกร กิง่คํา 104 104 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662138 นาย ศวิกร เล็กขํา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662139 นาย ศภุกร ป้อมกระสนัต์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662140 นาย ศภุกฤษ ศริวิรรณ์ 130 26 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662142 นาย พรีะพงษ์ ภทัรกติตพิงษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662143 นางสาว สรินิาถ ตันวทิยา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662144 นาย สรุเชษฐ์ สตัยะเลขา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662145 นางสาว หทัยภทัร เหลอืงพทิักษ์ 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662146 นางสาว ภรูชิญา คุม้มว่ง 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662148 นาย อศัดา แรม่ี 156 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662150 นาย ราชภมูิ เซีย่งเซยีว 161 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662153 นาย ศักดิส์ทิธิ์ คนทน 60 0 60 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662155 นาย สเุมธ โพธิถ์นอม 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662156 นาย สรุสทิธิ์ พละสุ 60 60 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662157 นาย สรุสทิธิ์ สโุชควรีะวงศ์ 129 129 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662158 นางสาว อรศริิ มาโนชโยธนิ 130 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662159 นางสาว บศุรา ดวงจง 10 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662161 นางสาว อลษิา ละมลูมอญ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662164 นาย วสุ จอ้ยรอ่ย 162 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/50 574662165 นางสาว กฤษณา สขุาบลูย์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662201 นางสาว กนกพร ปฏพิมิพาคม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662202 นางสาว เกล็ดแกว้ ปัน้ปาน 89 59 13 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662204 นางสาว จารวุรรณ กลบีเมฆ 143 143 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662205 นางสาว ณัฐกลุ พรสงา่ 12 100 41 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662206 นาย ทศพร อาภรณ์แสงสวา่ง 18 101 38 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662209 นางสาว ธันยช์นก กลิน่คง 19 35 59 113 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662210 นางสาว นภิาพร ฤาชา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662211 นาย พงศพ์สิทุธิ์ อะวะศรี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662212 นาย ปิยะณัฐ สเีดอืน 56 56 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662213 นาย ผดงุเดช ตัง้กจิภทัรวงศ์ 0 ไมผ่า่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662214 นาย ผดงุศักดิ์ บญุมา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662215 นาย ปัณณวัฒน์ แกว้ชมเชย 341 341 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662216 นาย พฤกษ์ เหลอืงสมานกลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662217 นาย วชิญค์ณู บญุถงึ 73 7 80 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662218 นางสาว กนัยารัตน์ มอญเกิง้ 88 71 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662219 นาย ศภุรัตน์ พนูสทิธโิชคชยั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662222 นาย สรุพันธ์ อาจนอ้ย 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662223 นางสาว เสาวณีย์ ศรโีสภา 57 0 57 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662224 นางสาว อมัภกิา ออ้มวงศ์ 25 2 121 29 177 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662225 นาย เมธาวนิ รผุักชี 152 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662229 นาย รัตตัญญู ชมโลก 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662232 นางสาว ศศธิร อทุัยเรอืง 130 41 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662233 นางสาว พรชติา อึง้เจรญิ 12 56 98 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662234 นาย สริโิชค อนิทวงศ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662235 นาย สริวิัฒน์ สดุสวาสดิ์ 89 373 462 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662237 นาย สเุทพ คงพากเพยีร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662239 นางสาว อทติา ศรสีวาท 48 44 92 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662240 นางสาว ธดิารัตน์ แซเ่ตยีว 12 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662242 นาย ธนวัฒน์ อดุมประเสรฐิศริิ 106 49 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662243 นาย อภสิทิธิ์ โพธิเ์งนิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662244 นางสาว สริริัตน์ ภกูนัแกว้ 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662246 นางสาว ชอ้งนาง พทุธเจรญิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662247 นาย สหรัถ เทพจนิดา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662248 นาย กวนิ ขาวแสง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662251 นาย สฤษดิ์ เพชรเม็ดเตง่ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662253 นางสาว นาตยา คําปาน 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662256 นางสาว ชนภิรณ์ นามสวัสดิ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662257 นางสาว ธติมิา เซีย่งจ๊ง 167 4 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662263 นาย ดลุยวัต กมิฮะ 107 107 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662264 นาย สพุจน์ บญุรักษา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/51 574662266 นาย ธรีะยทุธ กนันกิา 58 488 546 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701101 นางสาว กาญจนา จา่ราช 5 209 214 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701102 นางสาว กญัญารัตน์ อยูพ่ะเนยีด 5 159 164 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701106 นางสาว ชลธชิา โพธิถ์นอม 5 98 80 183 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701108 นางสาว จันทริา ภาวงค์ 5 290 295 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701109 นางสาว จริาพร ชดิชม 21 21 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701110 นาย ฉัตรชยั อนิทบตุร 108 5 106 219 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701111 นาย ฐติวันต์ บญุไมตรสีมัพันธ์ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701112 นาย อชติพล โชตอิธพิงศ์ 154 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701113 นางสาว ชาลสิา ลักษิตานนท์ 7 24 31 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701114 นาย เทพพทิักษ์ รังษีบตุร 63 5 212 280 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701115 นางสาว ชตุมิา ภูส่วุรรณ 25 5 186 216 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701116 นาย เชดิศักดิ์ รุง่เรอืงเจรญิลาภ 50 257 307 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701117 นางสาว ฐาปนี กรา่งปรชีา 11 140 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701118 นางสาว ฐติพิร นลิชะลติ 2 2 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701119 นางสาว ฐติยิา มะมว่งชมุ 68 5 7 76 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701123 นาย ดนุสรณ์ จันทนะ 209 209 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701124 นางสาว ดวงทพิย์ แกว้ดํารงค์ 51 5 151 207 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701125 นางสาว ดารารัตน์ สะสม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701126 นางสาว บษุบาวรรณ ชาวบางนํ้าวน 7 25 32 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701127 นางสาว ธติญิา ใจดี 3 5 157 165 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701128 นางสาว เบญญาภา ยวงทอง 3 0 3 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701129 นางสาว นงนุช เกลีย้งมน 32 5 155 192 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701130 นางสาว นริมล สระเสยีงดี 11 5 173 189 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701131 นางสาว นศิาชล วงศลิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701132 นางสาว ปรพรรณ ทรัพยธ์นพันธุ์ 5 209 214 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701133 นาย ปราบศกึ มากแตง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701134 นางสาว ปิยะนุช พทุธคาวี 5 8 13 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701135 นางสาว มณัฑนา เงนิวลิัย 7 5 209 221 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701136 นางสาว พรนภา ชะวาเขยีว 55 5 158 218 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701137 นาย พพิัฒน์ จวิวราพร 4 157 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701138 นางสาว วชิญา กัว้หว้ยขวาง 2 5 201 208 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701139 นาย พนูทวี ปิยะไตรภมูิ 25 5 243 273 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701142 นางสาว เมธาวี วรีะศักดิ์ 11 5 207 223 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701143 นาย สาธติ เถือ่นโฮ ้ 0.5 5 209 214.5 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701144 นางสาว สปุรยีา วงษ์พัฒน์ 5 21 78 104 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701145 นางสาว อรพรรณ แตง่ผล 4 5 209 218 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701146 นางสาว จันทรพ์ร ทองงาม 5 79 84 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701147 นางสาว วชิชอุร นางแยม้ 159 152 311 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701149 นาย วรีะพงษ์ ศรเีอีย่ม 5 210 215 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701151 นางสาว ษุภญิญา ชอ่ศรคีํา 41 5 155 201 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701152 นางสาว ปนัดดา ขําพระบตุร 5 158 163 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701154 นาย สขุทวี ชนะจน 5 314 319 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701155 นางสาว สดุารัตน์ ฉมิพบิลูย์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701156 นางสาว รสสคุนธ์ ดวงคํา 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701157 นางสาว วรรณวรนิ นกทอง 77 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701158 นางสาว สภุทัรา กอประเสรฐิสดุ 5 190 195 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701159 นาย สรุมงคล ลิม้เจรญิศริกิลุ 213 213 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701160 นาย สรุศักดิ์ สดีารอด 5 218 223 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701161 นาย โสภณ ปิ่นทองดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701164 นางสาว สโรชา ศริธิร 211 211 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701165 นางสาว สริพิร เนยีมโดด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701166 นางสาว ประกายกานต์ เมอืงนก 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701167 นาย พพิัฒน์ สบืศักดิ์ 211 211 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/54 574701169 นางสาว รววิรรณ ฉายแกว้ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701201 นางสาว กนกวรรณ ขาวอไุร 5 8 13 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701202 นาย คเณศชาญ หตุะจติต์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701205 นาย กติติ สมโภชน์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701208 นาย คณุตม์ ชนีมิติร 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701210 นาย ชมุพล สามเพชรเจรญิ 7 0 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701211 นาย จริายทุธ ยอดยิง่ 5 45 0 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701212 นางสาว จฑุามาศ ออ่นตบี 5 129 134 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701214 นางสาว ชลลนิี หนูทอง 5 152 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701215 นาย ชวกร ตันสนิ 25 5 4 34 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701217 นางสาว ธัญญลักษณ์ เรงิวจิติรา 5 403 408 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701218 นาย ทัศนภ์มู ิ สทิธิน์อ้ย 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701219 นาย เทวัญ โนรี 57 0 57 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701221 นางสาว ธนษิฐา พริฬุหส์ขุเกษม 5 5 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701225 นาย วรรณกร ศรโีชติ 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701229 นาย พงษ์นที สสีม 51 51 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701230 นางสาว สริยิากร นาคทั่ง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701232 นางสาว แพรวพรรณ แซจ่ง 29 29 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701234 นางสาว รัตนต์ยิา ละเลศิ 111 9 120 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701235 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรคีํา 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701238 นาย วงศธร แยม้กระจา่ง 0 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701240 นางสาว วรัญญา กอ้นรัก 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701241 นาย วัชระ ประสพไทย 121 0 121 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701245 นางสาว วศิณิีย์ ชมภนูชิ 56 4 70 130 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701248 นาย ศภุกร ชา้งดี 51 5 0 56 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701249 นาย สมเดช ออ่นวมิล 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701250 นาย สราวฒุิ นางแยม้ 51 5 111 78 245 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701252 นางสาว สริริัตน์ แสงหริัญ 5 2 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701253 นางสาว สนุันท์ อนิสวาสดิ์ 154 5 7 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701254 นางสาว สพุัตรา ชาตรี 15 15 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701255 นางสาว สภุารัตน์ เซีย่งฉนิ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701257 นาย เสกสรร ศริเิรอืง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701259 นาย อภสิทิธิ์ สายแกว้ 5 2 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701260 นางสาว อาทติยา ดว้งขํา 25 47 72 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701262 นาย เกรกิเกยีรติ สขุราช 74 5 0 79 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701263 นาย วราเทพ ทองเชือ้ 71 5 0 76 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701264 นาย กฤษดา สรุธรรมจรรยา 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701265 นางสาว จนิดารัตน์ เงนิโสภา 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701266 นาย ศริชิยั ศรพีลาย 7 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701267 นางสาว วารณุี อารมยส์ขุโข 72 5 0 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701268 นางสาว วรรณนสิา ปฐมกนกพงศ์ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701270 นางสาว อรวรรณ เมฆอรณุ 5 206 211 ผา่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/55 574701581 นางสาว ภรูลิดา ภรูเิอกทัต 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701301 นางสาว กนกพร ดอนไพรรอด 95 0 95 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701302 นางสาว กนกวรรณ ศรทีพิย์ 10 216 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701303 นางสาว กนกวรรณ ศลิปชยั 210 210 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701304 นางสาว กมลวรรณ บญุประดษิฐ์ 7 0 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701305 นางสาว กมลวรรณ ราตรี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701306 นางสาว ปรยีานุช ศกุรโยธนิ 2 2 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701307 นางสาว กฤษณา เอีย่มสะอาด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701309 นาย นวิัฒน์ ชมเหมิ 51 5 0 56 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701310 นางสาว ขวัญฤทัย ศรสีขุ 50 0 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701311 นางสาว ภทัรกิา เชาวเ์ฉียบ 1 0 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701312 นาย จักรรนิทร์ สวุรรณหงษ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701315 นางสาว เจนจริา ชกูําเหนดิ 211 211 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701316 นางสาว ชตุมิา ศรพีลู 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701318 นาย วรีภทัร เหลา่สมิ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701320 นางสาว ตรสีคุนธ์ เสร็จกจิ 82 82 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701321 นาย ถริวัฒน์ จะนุรัตน์ 119 5 0 124 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701322 นาย ทรงพล ครธุศริิ 53 192 245 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701325 นาย นคร ใจเร็ว 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701326 นาย นที มาลาพันธุ์ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701327 นาย นททีอง ปรัชญานนท์ 36 36 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701330 นาย นนทธ์วัช โดง่ดัง 7 0 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701331 นางสาว รัตนาวดี คณุชยัวัฒนกจิ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701332 นางสาว เบญจวรรณ นลิวัฒน์ 5 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701335 นางสาว ปรยีาภรณ์ แจง้เหล็ง 69 69 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701337 นางสาว พมิพว์ลัย เลา้ประเสรฐิศรี 13 3 16 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701340 นาย ภทัรธนภมูิ ซงัยงั 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701342 นางสาว วณัญญา สนลอย 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701343 นางสาว วศนิี บญุรอด 30 30 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701344 นางสาว วสนุธรา วราสนิธ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701345 นางสาว วชิชลุดา แกว้สระ 10 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701346 นางสาว วมิลรัตน์ บญุมาแยม้ 2 205 0 207 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701352 นางสาว ศริลิักษณ์ นามตงิ 1 212 0 213 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701354 นางสาว สมฤทัย ขาวประเสรฐิ 2 2 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701356 นางสาว สรอ้ยสดุา ซือ่สตัย์ 12 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701359 นางสาว สจุนิันท์ รุง่แผน 75 75 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701360 นางสาว สนุรีัตน์ รปูสวยดี 18 0 18 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701361 นางสาว สปุรยีา สขุนลิ 219 219 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701364 นางสาว สวุนันท์ เพชรมอ่ม 87 63 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701365 นาย อดศิร กลั่นพวง 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701366 นางสาว อนุศรา ศรปีระจันทร์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701367 นางสาว อรพรรณ ผวิออ่นดี 2 0 2 ไมผ่า่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701368 นางสาว อรศิรา จันทรน์ุ่ม 101 101 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701369 นางสาว อรณุทพิย์ สถาปิตานนท์ 151 3 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701371 นางสาว อารยีา คณทา 5 220 0 225 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701372 นาย ภาณุมาศ ชยักระสงั 50 5 0 55 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701373 นาย นตินิันท์ แกว้ไทรนันท์ 56 0 56 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701375 นาย สดายุ เกตแุกว้ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/56 574701376 นาย อภเิดช หว้ยหงษ์ทอง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701401 นางสาว ปภาวรนิทร์ นลิพันธุ์ 301 301 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701402 นางสาว กมลวรรณ แหวนออ่น 3 85 88 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701404 นางสาว กฤตยพร โพธิต์าด 35 35 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701405 นางสาว กนัยารัตน์ จาคเีกษตร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701406 นาย กมัปนาท กาบแกว้ 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701407 นางสาว จฑุาทพิย์ ขําพวง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701408 นาย เขมทัต ตันบญุเจรญิ 10 5 307 322 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701409 นาย จักรพันธุ์ ศรสีงัขง์าม 2 5 152 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701410 นาย จักรรนิทร์ สงวนทรัพย์ 56 207 263 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701413 นาย เจษฎากร วงศไ์พโรจน์ 225 225 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701415 นางสาว ชลธชิา จันทะทัง 5 3 118 126 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701416 นางสาว ชลธชิาดา วงษ์วาลย์ 175 175 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701419 นางสาว นติกิาญจน์ โหมงโก ้ 4 4 85 16 109 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701420 นางสาว ดารนิทร์ อยูก่รณ์ 4 5 4 13 ไมผ่า่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701421 นางสาว ศศธิร หวา่นพชื 169 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701422 นาย ธรรมนูญ กา้นเหลอืง 2 5 171 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701423 นางสาว ธัญลักษณ์ แกว้ศรี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701424 นางสาว นุชริาภรณ์ บญุพา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701427 นาย สหเทพ ชะนะอนิทร์ 36 36 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701428 นางสาว สพุรรษา กลอ่มจติร์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701429 นางสาว พรพมิล เฮงประเสรฐิ 23 162 185 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701430 นาย พัฒนพล เชงิปลอด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701431 นาย อนุเชษฐ์ ผวิขํา 4 223 227 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701433 นาย ไชยา วเิศษรจนา 202 202 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701434 นางสาว กนกพร สขุรักษ์พันธุ์ 25 2 30 0 57 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701435 นาย ภงศกร ประเสรฐิสวัสดิ์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701436 นางสาว เยาวเรศ ยิม้ศรแีพร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701437 นาย รัตนพล แสนหาญ 7 5 98 110 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701440 นางสาว วรันธร นาคทอง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701443 นางสาว วาสนา ศรศีักดา 79 79 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701444 นาย วทิยา บญุญา 6 178 184 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701445 นาย ววิัฒน์ อํา่สวุรรณ 14 161 175 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701446 นาย วฒุชิยั นิม่อนงค์ 109 163 272 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701449 นางสาว ศริพิร เซีย่งฉนิ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701450 นาย ศวิัช นยิะมะ 25 1 193 219 ผา่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701454 นาย สทิธชิยั ไทรชมภู 25 1 176 202 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701456 นาย สโุชค ใหญไ่ลบ้าง 25 1 327 353 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701458 นางสาว สภุาภรณ์ หนูวรรณะ 170 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701459 นาย มิง่ขวัญ ปิ่นแกว้ 66 66 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701463 นาย อมัรนิทร์ อนิทรพ์ุม่ 72 12 84 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701464 นาย จักรพันธ์ อยูค่งประยรู 72 0 72 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701465 นาย สหรัฐ มถีาวร 5 5 167 177 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701466 นาย นริทุธิ์ สบีานเย็น 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701468 นางสาว ธัญญลักษณ์ ตันประเสรฐิ 25 2 231 7 265 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701469 นาย ศภุชยั วณชิยาพันธุ์ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701470 นาย กฤษฎา นลิบตุร์ 77 89 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701472 นาย ไพรสวุรรณ อรรคทมิากลู 205 205 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701473 นาย ทศพล เอีย่มจอ้ย 1 5 174 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701474 นาย อรรถพล คุม้ปากพงิ 5 0 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/57 574701476 นางสาว ปญุพชิา โพธน์ลิ 5 171 176 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701502 นางสาว กรรณกิาร์ เกตมุา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701504 นาย กฤษดา สะสมทรัพย์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701507 นางสาว กลุสตรี เกษมวริยินนท์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701508 นางสาว แกว้ตา สขุสม 59 199 258 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701515 นาย ชยัณรงค์ พนิจิสวุรรณ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701516 นาย ชาตรี วังกุม่ 10 135 145 ไมผ่า่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701517 นาย ชตุนิันท์ แสงทอง 50 0 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701518 นาย โชค เฉลมิทอง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701519 นางสาว ณัฐชา พพิธิพงศานนท์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701520 นาย ณัฐพล พรมมา 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701522 นาย ชวลติ ตรเีพชร 152 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701523 นาย ทัตพงศ์ เขยีวมรกต 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701524 นางสาว ทัศนยี์ จันทรส์มทุร 226 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701526 นางสาว ธัญญรัตน์ สนุทรพรนาวนิ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701529 นางสาว นาวยิา แซต่ั๊น 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701531 นางสาว พมิพท์ชิา จตรุวทิยาภรณ์ 81 81 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701532 นาย ประสทิธิ์ จงใจภกัดี 222 222 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701535 นางสาว พลอยปภสั ศรชีรูัตน์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701536 นางสาว วณชิา หลมิพลอย 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701537 นางสาว วชิญาพร กอฟัก 46 46 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701538 นาย ภาณุพงศ์ พลูสวัสดิ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701539 นางสาว มะลวิัลย์ ลาภกจิเจรญิกลุ 185 185 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701540 นาย วรพจน์ สนัตนพิัทธ์ 5 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701543 นางสาว วารี โมราศรี 2 2 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701544 นางสาว อนันทวดี หนิเธาว์ 117 117 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701547 นาย ศักดิน์รนิทร์ มะนาวหวาน 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701548 นางสาว ศริดา ไทรชมภู 231 231 ผา่น
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รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701549 นางสาว ศริขิวัญ ธรรมสาลี 232 232 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701552 นาย ศภุกจิ สายณัห์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701553 นางสาว ศภุคัสร ทองดอนเหมอืน 4 4 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701555 นาย สหรัฐ ยอดมิง่ขวัญ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701556 นาย สนัตภิาพ รุง่ทวชียั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701557 นางสาว สดุารัตน์ ทัศนวจิติรพันธ์ 1 5 6 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701559 นางสาว สธุดิา ดอนนุ่มไพร 161 0 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701562 นาย เสกสรร แกว้ศรงีาม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701563 นาย อนุสรณ์ ศรภีธูร 211 211 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701565 นาย เอกภทั แจม่จํารัส 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701574 นางสาว กลุธดิา พวกอิม่ 215 215 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701575 นาย อําพล มแีสงพันธ์ 67 171 238 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701576 นาย วรพล บตุรดี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701577 นางสาว กมลรัตน์ สงหวายเหนยีว 55 209 264 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701578 นางสาว กาญจนศริิ แกว้มหา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701579 นางสาว รพพีร ขนุพทิักษ์ 32 0 32 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/58 574701580 นาย ธนสิร บญุณรงค์ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801103 นาย ชลสทิธิ์ จอมคําสงิห์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801104 นางสาว กมลชนก อุน่แสง 206 10 216 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801105 นาย เฉลมิชยั แซต่ัง้ 61 153 214 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801106 นาย พันประชา พรมเรยีน 92 64 156 ผา่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801109 นางสาว จริฐา ลัดดากลม 108 49 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801110 นางสาว ทพิยป์ระภา นุชนาท 213 10 223 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801111 นางสาว ธัญวรัตม์ มว่งทอง 210 17 227 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801112 นางสาว ธดิารัตน์ ลาลาด 50 6 99 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801116 นาย ณัฐวฒุิ บอ่ทรัพย์ 58 1 172 231 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801117 นาย นนทนันท์ ทวสีกลุรัตน์ 12 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801118 นาย ธนวัฒน์ โพธจิันทร์ 134 23 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801119 นาย ธนสรรค์ คําสอง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801121 นาย คชรัตน์ บญุรัตน์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801122 นาย อทิธณิัฏฐ์ แยม้พวง 52 52 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801123 นางสาว นฤมล สขุประเสรฐิ 207 207 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801124 นาย พลวัต เกตนุอ้ย 10 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801125 นางสาว นติยา ชทูรัพย์ 302 177 479 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801126 นาย เนติ กรฉีัตร 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801128 นางสาว ปัทมวรรณ พึง่แจง้ 49 103 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801130 นางสาว พรพมิล แกว้ดอนไพร 174 10 184 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801131 นางสาว พัชราภรณ์ จงสงูเนนิ 188 188 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801133 นางสาว วรวรรณ เกณฑก์ระโทก 215 10 225 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801134 นาย เพชรสมทุร สดุสงวน 54 1 102 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801135 นางสาว ภารณิี สชียัปัญหา 208 208 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801136 นางสาว มนีาลักษณ์ ถํ้านอ้ย 0 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801138 นาย รจุกิร เกยีรตซิมิกลุ 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801141 นางสาว วรรณฑชิา ปานราตรี 10 152 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801142 นางสาว วันทกานต์ ชา้งแกว้ 308 308 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801143 นางสาว วชิดุา แดงพลูผล 235 10 245 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801144 นาย วรีพนธ์ เกดิเพิม่ 5 166 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801146 นาย ศภุกร ศรสีงัข์ 52 52 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801147 นาย สวุศนิ จาตรุัญสมบรูณ์ 10 152 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801150 นางสาว สทุธดิา เพชรชนะ 209 11 220 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801153 นาย สรุยิา เขยีนอกัษร 312 25 337 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801154 นาย หัสนัย ยิง่ยวด 10 10 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801157 นาย วนัสนันท์ นาคสมพันธุ์ 181 5 0 186 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801158 นางสาว อจัฉรา บตุรจันทร์ 203 10 213 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801159 นางสาว สนุสิา ซง้สมบญุ 231 10 241 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801160 นาย อํานาจ รักวงษ์ 355 355 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801161 นาย อดุม สรอ้ยอยู่ 158 3 0 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801162 นางสาว พรชนก อุน่เมอืง 120 70 190 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801163 นางสาว ธนพร พัดบญุ 202 12 214 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801165 นาย ธัญญะมงคล ลํ้าเหลอืหลาย 0 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/59 574801167 นาย นรภทัร คงอยูส่ขุ 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110101 นาย ธนวรรธน์ อนุวัตมงคลชยั 103 56 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110102 นาย กรธวัช ดลีี 39 111 30 180 ผา่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110103 นาย กฤตนัย แกว้เรอืง 142 12 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110104 นาย กวางทอง ธปูบชูา 2 60 0 62 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110105 นางสาว กาญจนาพร รัตนศรงีาม 74 6 7 7 94 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110106 นางสาว ขวัญหทัย ประดูว่งษ์ 126 25 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110107 นางสาว จรศิรา อกัษรศรี 56 8 92 2 158 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110109 นางสาว เจนจริา หาญทนง 1 1 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110110 นางสาว ฉัตรฑรกิา พรหมศร 124 28 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110111 นางสาว ฉัตรสดุา เอี๊ยวคนอง 50 2 6 74 29 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110112 นางสาว ธัญญารัตน์ สาลี 97 0 97 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110113 นางสาว ณัฐธดิา สวุรรณนัจศริิ 168 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110114 นาย ณัฐพงศ์ ตา่ยคนอง 366 366 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110115 นางสาว ณัฐรกิา จันทรจนา 35 2 6 66 48 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110116 นาย ณัฐวฒุิ ขําคม 149 3 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110117 นางสาว ทพิมาศ แตงทอง 148 148 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110118 นาย เทพประทาน สรุะพันธ์ 77 116 193 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110119 นาย ปฏภิาณ ภริมณ์จันทร์ 50 2 151 203 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110120 นางสาว พรรณอร แกว้เรอืง 50 6 124 180 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110121 นางสาว นวพร เฮา้ประเสรฐิสกลุ 62 6 124 192 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110122 นางสาว เนตรนภา คําหอมกลุ 165 165 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110123 นางสาว พรนภา ถนอมทรัพย์ 284 284 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110124 นางสาว พัชรนิทร์ เมยีวนวม 130 130 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110125 นางสาว พัชรี จลุเจรญิดลุย์ 58 99 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110128 นางสาว พทุธดิา ฉัตรเวช 83 6 114 203 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110129 นางสาว เพ็ญพชิชา เพ็ชรกจิ 50 2 6 75 21 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110132 นาย มารตุ พชิ ิ 50 4 6 23 66 149 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110134 นางสาว ภทัรสดุา พึง่เคหา 74 48 122 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110135 นาย ปวรศิ โชตชิยัภทัรพงศ์ 50 2 6 110 7 175 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110136 นางสาว วรรณนษิา เฮยีงเถือ่น 34 6 144 184 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110137 นางสาว วารี แกว้ใหญ่ 220 220 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110138 นางสาว ศศธิร พึง่พร 51 2 6 78 32 169 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110139 นางสาว ศริกิญัญา อนิทมุาร 45 6 267 318 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110140 นางสาว ณัชชา มคีรองแบง่ 185 185 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110141 นาย สรรพวทิ ประทมุชาตภิกัดี 157 157 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110142 นางสาว สรารัตน์ ขํามณี 78 93 2 173 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110143 นาย สวชิ เครอืแสง 50 2 180 232 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110147 นางสาว อมรรัตน์ มะณีสทุธิ์ 50 6 110 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110148 นางสาว อรอนงค์ เชือ่งวงศ์ 73 20 93 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110149 นางสาว อารยา ขนุรุง่เรอืง 81 81 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110150 นางสาว อารญีา จันทะเมา 12 0 12 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110151 นางสาว ศริธิร นรสทิธิ์ 52 159 211 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110152 นางสาว กติตยิากร เมทนชีวลติ 12 2 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110153 นางสาว พัทธนันท์ หนูนันท์ 2 1 3 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110154 นางสาว จฑุาทพิย์ ฤทธิเ์ดช 100 59 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110155 นางสาว เวณกิา ทองยอด 63 91 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110156 นางสาว อารยิา ฉมิพลี 212 212 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110157 นางสาว ไพลดา พวงทอง 268 268 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110158 นางสาว สมุาลี นาคทั่ง 133 27 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110159 นาย เอกราช บํารงุเพชร 175 175 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110160 นางสาว พันทวิา พลูสมบตัิ 109 58 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110161 นางสาว มารษิา อไุร 161 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110162 นางสาว พัชรา สขุนลิ 129 21 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110163 นาย ศวิรทุ นาคลอย 226 226 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110164 นางสาว ศภุทัรา บรุงค์ 2 166 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110165 นางสาว รัตตกิาล กาญจนระพพีรรณ 42 118 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110172 นางสาว มนปรยิา เตา่ทอง 68 87 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110181 นาย สรวศิ จงกลณี 130 24 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110182 นางสาว ชลติา สบืบกุ 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110183 นางสาว อภญิญา ภฆูงั 50 112 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110184 นางสาว อมัรัตน์ เชือ้งาม 25 6 166 197 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110185 นาย อศิรา ธันดา 267 267 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110186 นางสาว ณัฐดิา กลั่นสระนอ้ย 111 42 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/6 574110187 นางสาว มริันตี ขนุพนิจิ 50 151 201 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801203 นางสาว กนกวรรณ จติรปราณี 50 51 6 76 183 ผา่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801205 นาย เกยีรตศิักดิ์ จา่หมืน่ปราบนคร 100 50 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801206 นางสาว ขนษิฐา เกษา 106 28 134 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801207 นางสาว จันทรจ์ริา แกว้มณีชยั 106 11 5 42 164 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801208 นางสาว จรีนันท์ ใจเด็ด 123 32 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801212 นางสาว ชาลณิี แกลว้กลา้ 119 10 6 49 184 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801213 นางสาว ชตุกิาญจน์ เจรญิลาภทวี 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801214 นาย ณธพล เทยีบแกว้ 100 47 12 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801215 นาย ณัฐวฒุิ มากมณี 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801216 นาย ทศพร จัดวงษ์ 114 58 172 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801219 นาย ชษิณุชา รุง่เรอืง 102 48 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801221 นาย นพรัตน์ เขยีวงาม 47 47 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801222 นาย นพรัตน์ ชาวลําพยา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801223 นางสาว นวพร ยิง่เมอืง 44 110 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801224 นาย ณัฐวฒุิ ยอดอาจ 101 65 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801225 นาย เนตพิงษ์ เขยีนทอง 100 58 158 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801227 นางสาว ปภสัสร กลิน่สคุนธ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801228 นางสาว ปลายฝน แยม้สงิห์ 57 28 85 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801229 นาย สทิธศิักดิ์ มากหนู 120 24 144 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801230 นางสาว เนตรนภา ผึง่แผน 54 79 133 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801232 นางสาว พทิยารัตน์ ปาสานํา 81 86 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801233 นาย พสิฐิ จันทรค์ํา 0 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801235 นาย พนูศักดิ์ เกดิบา้นไร่ 88 46 28 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801238 นางสาว ปวณีา โพธิท์อง 49 19 68 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801239 นางสาว รจนา ดวงจันทร์ 100 100 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801241 นางสาว รุง่นภา สดุตา 56 0 56 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801242 นาย ฤทธเิกยีรติ จงผึง้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801243 นาย ศรายทุธ จมุครอง 117 117 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801244 นาย วันเฉลมิ เทยีมผกู 207 207 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801245 นางสาว ศศมิาพรณ์ วทิยาฉายแสง 90 9 6 76 181 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801249 นางสาว สริยิากร ทองไถผ้า 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801251 นางสาว สริธีร แยม้พวง 50 0 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801253 นาย ปณัชช์ ศรกีระจบิ 117 117 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801254 นางสาว ภทัรวดี ไสไหม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801255 นาย สทุธพิจน์ หมืน่อาจยิม้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801256 นางสาว เสาวนยี์ พมิกําเหนดิ 165 165 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801260 นางสาว จันทมิา ตองแกว้ 185 185 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801261 นาย อรรถพล รืน่เรงิ 101 48 4 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801262 นางสาว จันทรเ์พ็ญ ชวีนีโชตบิณัฑติ 238 238 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801263 นาย นฤเบศร์ คุม้วงษา 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/60 574801266 นางสาว มาลี รอดดอนไพร 52 39 6 81 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110201 นางสาว กชกร พงษ์หนู 136 14 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110202 นางสาว จฑุาภรณ์ กติศิัพท์ 43 21 64 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110203 นางสาว อรอนงค์ สวุรรณดี 37 11 167 215 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110204 นางสาว กญัญาวรี์ ดวงแกว้ 63 105 168 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110205 นางสาว กลุชา ดวงแกว้ 66 112 178 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110206 นางสาว ณัชชา พว่งพรหม 111 48 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110208 นางสาว จฑุามาศ คงแจง้ 42 69 111 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110210 นางสาว เจนจริา เมฆวัฒน์ 86 86 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110211 นางสาว ทพิวัลย์ กลุวงค์ 139 139 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110212 นางสาว ณัฐวรรณ ปิ่นทอง 21 165 186 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110213 นาย ณัฐวฒุิ สําเภาเงนิ 2 20 130 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110214 นางสาว ดาราวดี ธชิาญ 241 241 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110215 นางสาว ธัญจริา อบทม 113 49 162 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110216 นางสาว ธรีนาฎ เมตตาสธุารส 223 223 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110217 นาย วศนิ สถติพรพรหม 230 230 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110218 นางสาว นริมล มมุสนิ 69 63 132 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110219 นางสาว เนาวรัตน์ ศรสีงัข์ 68 99 167 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110221 นาย ปิยะพงศ์ สขุอนิทร์ 108 108 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110222 นางสาว สวรนิทร์ สดุจา 7 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110223 นางสาว พมิพกา กมุกนั 124 41 165 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110224 นางสาว เสาวลักษณ์ เลา้สทิธวิรงค์ 85 133 218 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110226 นางสาว ลักษมณ เจรญิวนิัย 43 7 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110227 นางสาว วรรณหทัย นาคมา 78 13 51 142 ไมผ่า่น
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1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110228 นาย วรฒุ แจง้อิม่ 233 233 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110229 นางสาว อมติา อิม่สะอาด 60 60 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110231 นางสาว ศศวิรรณ โชคกลา้ 144 144 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110232 นางสาว ศริทิพิย์ กศุลใบบญุ 54 54 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110233 นางสาว ศทุธนิี คงหลํา 60 112 172 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110234 นาย สมรักษ์ สคีํา 159 4 163 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110236 นางสาว สริยิากร เพยีวสําราญ 216 216 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110237 นางสาว สกุญัญา แยกรัง 56 21 77 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110238 นางสาว สชุาดา หงษ์จันทร์ 63 77 140 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110240 นางสาว สนุันทา เสอืบางพระ 288 288 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110241 นางสาว สนุษิา จามรี 212 212 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110242 นางสาว สปุราณี พวงระยา้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110243 นางสาว สภุตัรา ทวผีล 246 246 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110244 นางสาว สภุาพร ดอนพรหมมะ 51 109 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110245 นางสาว อรวรรณ แกว้มหา 152 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110246 นางสาว อรวรรณ จันนัน 136 5 141 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110248 นางสาว อําภาพร ศรอีบุล 100 20 46 166 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110249 นางสาว อดุมพร พันธช์ยั 160 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110251 นางสาว พมิพช์นก รชตโยธนิ 113 42 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110252 นางสาว ขวัญภริมย์ กมุภณัฑ์ 59 105 164 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110253 นางสาว ฐติมิา แกว้ประไพ 106 106 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110254 นางสาว ธัญญารัตน์ ปัญญา 203 203 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110255 นางสาว นศิารัตน์ ศรเีหรา 179 179 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110256 นางสาว กมลวรรณ ตัง้ใจ 225 225 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110257 นางสาว มารษิา อาจสงูเนนิ 60 93 8 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110258 นางสาว มณัชนันท์ สตัหัตถ์ 44 44 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110259 นางสาว อญัชลี พรอ้มสขุสนัต์ 54 100 154 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110260 นางสาว โชตกิา คุม้เนตร 24 24 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110261 นาย ศภุกฤต ปานอนิทร์ 273 273 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110262 นางสาว กลุยา สวา่งศรี 63 98 161 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110264 นางสาว นสิา จอมแกว้ 57 144 2 203 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110266 นางสาว พรสดุา เสรมิไธสง 2 2 20 147 171 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110270 นาย ภรูพิันธ์ พัดชืน่ 120 32 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110281 นางสาว แสงทพิย์ ดว้งปัน้ 106 54 160 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110282 นางสาว นัฐรกิา หนูทอง 111 74 185 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110283 นาย จักพันธ์ พระโยธา 149 7 156 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110284 นางสาว อนงคน์าฎ กอ้งสรุกาญจน์ 60 6 104 170 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110285 นางสาว สภุาพร ศรมีงคล 50 181 10 241 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110286 นาย ธเนศ ภริมยเ์อีย่ม 118 32 150 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110287 นาย วัฒนศักดิ์ ศรรีังสรรค์ 117 35 152 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110288 นางสาว วันวสิา เทีย่งอนิทร์ 49 205 35 289 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110289 นางสาว บณัฑติา ปีมณี 6 95 101 ไมผ่า่น
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/7 574110290 นางสาว พมิวภิา คุม้สมบตัิ 58 100 158 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305301 นาย ณัฐวฒุิ จักรก์รี 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305302 นางสาว ณชิากร ดษิฐส์งัข์ 25 25 164 214 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305303 นาย ทศพล แสงทอง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305304 นาย ธนกร อยูญ่าตมิาก 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305305 นางสาว ธนัญญา สมานทรัพย์ 5 5 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305307 นาย ธัญพงศ์ แพรชาย 155 155 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305308 นางสาว นภสัวรรณ คงพลู 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305309 นางสาว นวรัตน์ ศริธินกิลุ 32 32 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305310 นาย นัฐตพิงศ์ เพ็งเหมอืน 13 13 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305311 นาย นัฐพงษ์ มาเอีย่ม 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305312 นาย นําชยั โชตกิเสถยีร 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305313 นาย ปฏภิาณ โชคพระสมบตัิ 14 14 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305315 นาย ปราณัย เกตมุอญ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305316 นางสาว ปรารถนา ชดัแชม้ 4 200 204 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305317 นางสาว ปัญกร คํานวนสงิห์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305318 นางสาว ปิตพิร ลอ้ไชยพร 198 198 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305322 นาย พรีบรูณ์ บญุไตร 151 151 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305323 นาย ภควัต คํานุชนารถ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305326 นางสาว วาสนา แทนนาค 55 3 58 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305328 นาย สหรัฐ ถงึสขุ 25 50 75 ไมผ่า่น



คณะ ห้อง รหัสนศ. คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

จํานวน

 ชม. 

EDO

จํานวน

 ชม. 

Speexx

กิจกรรม

สถาบัน

ภาษา

อบรม/

ฝ่าย

อบรม

อบรม/

ฝ่าย

ทดสอบ

InterD

ay
ปรับพื้น

อบรม/

ภายนอก
FPT อ่านหนังสือ

EDO ภาค

เรียน 

1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305329 นาย สทิธโิชค เทยีนวันวสิาข์ 50 50 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305330 นาย สขุทรัพย์ จอ้ยรอ่ย 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305332 นาย สเุทพ ออ๊ดเอก 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305333 นางสาว หนึง่ฤทัย กําเนดิรัตน์ 25 25 174 224 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305334 นาย อดศิร พันธุแ์สน 7 0 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305336 นางสาว ออ้มเดอืน พมิพอ์อ่น 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305337 นางสาว อารยา ฉมิพลทีวกีลุชยั 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305339 นาย หรรษธร เหลา่จนิดาพันธ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305341 นาย กอ้งเกยีรติ์ รม่โพธิท์องเจรญิ 25 25 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305342 นาย กมัพล เมอืงรมย์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305343 นางสาว กลัยาณี ครองระวะ 25 25 12 62 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305345 นางสาว กลุธดิา ลาพมิล 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305347 นางสาว จฑุามาศ เนยีมเพราะ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305348 นางสาว ณัฎฐะณชิา วอ่งวงศอ์ารี 25 25 20 306 376 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305350 นาย พรเทพ ครเมฆ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305351 นางสาว กนัยา ยากลิน่หอม 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305352 นางสาว ฤทัยรัตน์ รักษาเชือ้ 177 177 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305353 นางสาว ปวณี์นุช จันทรน์อ้ย 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305355 นางสาว วรนุช แซจ่วิ 50 12 167 229 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305356 นาย พงศธร คําแกน่ 7 0 7 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305357 นาย ภวูดล จันทร 0 ไมผ่า่น



คณะ ห้อง รหัสนศ. คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

จํานวน

 ชม. 

EDO

จํานวน

 ชม. 

Speexx

กิจกรรม

สถาบัน

ภาษา

อบรม/

ฝ่าย

อบรม

อบรม/

ฝ่าย

ทดสอบ

InterD

ay
ปรับพื้น

อบรม/

ภายนอก
FPT อ่านหนังสือ

EDO ภาค

เรียน 

1/2559
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305360 นาย วัฒนอฑัฒ์ กรีตมิโนชญ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305362 นาย จตรุวทิย์ ย ิม้สอาด 125 34 159 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305364 นางสาว ปรารถนา เภาจี่ 47 6 0 53 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305366 นาย สถาพร พงษ์เภา 146 146 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305369 นาย วชิาฤทธ์ ปัญญา 25 56 18 54 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305370 นางสาว พรนสิา เอีย่มขํา 52 52 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/82 574305371 นาย สรุชยั เหมอืนปอง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330201 นางสาว กรรณกิาร์ เล็กกนัยา 18 18 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330202 นาย กรวี มณีรัตนพงศ์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330204 นางสาว จารวุรรณ เหลอืงออ่น 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330207 นางสาว จริาพร อนุกลู 30 179 0 209 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330210 นาย กาจบณัฑติ คมขํา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330213 นางสาว ณทัศนันท์ ถริภวูสษิฐก์ลุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330216 นางสาว ธดิารัตน์ ราชสงิห์ 2 6 226 234 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330221 นางสาว ปิยกานต์ ปิ่นสขุ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330222 นาย พงศธร รักสะอาด 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330225 นาย มนตรี ขนัทอง 0 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330226 นางสาว วราภรณ์ ภริมยแ์ดง 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330227 นางสาว รัตตยิากร รัตนฤทธชิยั 30 170 0 200 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330229 นาย วัฒนพงศ์ ตัง้พงศพ์ัฒนา 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330232 นางสาว สริกิญัญา ลสีม 127 0 127 ไมผ่า่น
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ปรับพื้น

อบรม/

ภายนอก
FPT อ่านหนังสือ

EDO ภาค

เรียน 

1/2559

รวม สถานะ คําร้องไม่ถูกต้อง

ประกาศผลการเก็บสะสมคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 57 ประจําเดือน มกราคม 2561

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330235 นางสาว สภุชัชา ปิ่นแกว้ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330237 นาย เสกสรร แกว้จันทร์ 40 0 40 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330241 นางสาว อารญีา ทับทมิตระกลูดี 145 0 145 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330242 นางสาว วนดิา ศรอีนุชติ 79 79 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330243 นางสาว รัตตยิา พวงมี 28 0 28 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330245 นาย อตชิาต พณิรัตน์ 0 ไมผ่า่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330251 นางสาว นํ้าฝน ขวัญตา 117 62 179 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330254 นางสาว สกุญัญา ทองแยม้ 153 153 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330258 นางสาว นภทัรา อึง้ประสตูร 2 196 198 ผา่น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัค57/83 574330263 นางสาว วาทนิี เพชรไทรแกว้ 12 40 69 0 121 ไมผ่า่น


