
ล ำดับท่ี คณะ หมู่เรียน รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56/35 564249132 นาย ภาคิน นามะมอญ
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56/35 564249150 นางสาว สายนรินทร์ สุขศรี
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56/39 564282108 นาย ชัชพิมุข จ าลอง
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56/42 564266250 นาย วสันต์ งอนกระโทก
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56/46 564267255 นาย โสภณัฐ นุตรศรี
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56/61 564379217 นาย ทนงศักด์ิ จันทวโร
7 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 56/70 564701145 นางสาว สุวนันท์ เชียงกา
8 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57/15 574101251 นางสาว เจนจิรา ทองไทย
9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57/17 574102246 นาย สุทธิรักษ์ ดาวเรือง
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57/46 574379112 นางสาว นพรัตน์ ด้วงค า
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57/47 574379217 นาย ชัชชรัส เชาว์สุวรรณ์
12 ครุศาสตร์ 58/1 584187045 นาย รณกฤต ผิวอ่อน
13 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58/42 584661028 นาย ชีพชนก แก้วเจริญ
14 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58/42 584661066 นาย ภูดิส ภูมิธนาชัย
15 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58/45 584662051 นาย อติชาต ค ากูล
16 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58/45 584662057 นาย ปริญญา อุ่นทาโพ
17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58/45 584662068 นาย พุฒิพงศ์ ช่ืนชัน
18 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58/54 584801078 นาย ชินวัตน์ รบชนะภัย
19 วิทยาการจัดการ 59/19 594112030 นางสาว นิรดา ล้ิมไล้
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59/30 594282027 นาย เอกพล แซ่แต้
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59/30 594282028 นาย อ านาจ จินดาสอน
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59/30 594282030 นาย เกียรติศักด์ิ วันรักษ์เจริญรุ่ง
23 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/40 594305020 นาย เขมกร กรุงแทนเมือง
24 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/41 594305045 นางสาว สิรามล เตชะเพ่ิมผล
25 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/41 594305057 นางสาว นิรยา เช้ือแถว
26 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/42 594302006 นางสาว จิตติมา วงษ์เพ็ง
27 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/46 594661009 นาย ณัฐนนท์ เพ็งอุ่น
28 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/46 594661017 นาย บรรพต กรัณฑรัตน์
29 วิทยาการจัดการ 59/61 594418264 นาย ณัฐวุฒิ รอดแสง
30 วิทยาการจัดการ 59/64 594418106 นางสาว ลลิดา เอ่ียมสกุล
31 วิทยาการจัดการ 59/70 594459021 นางสาว พัชราภรณ์ ภูฆัง
32 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59/88 594701040 นางสาว ปิยะภรณ์ บัวพิมพ์
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60/34 604263074 นางสาว สุทธิชา สุขเอ่ียม
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60/34 604263099 นางสาว ทิตภรณ์ เซ่ียงล่ี
35 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60/60 604801010 นางสาว ขนิษฐา ด้วงเดช

รำยช่ือนักศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษ ประจ ำเดือนมกรำคม 2564



ล ำดับท่ี คณะ หมู่เรียน รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษ ประจ ำเดือนมกรำคม 2564

36 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60/60 604801121 นาย ศุภกฤต์ วิทยาฉายเเสง
37 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60/62 604306026 นางสาว ภัทร์ธนัญ บ่อบัวทอง
38 วิทยาการจัดการ 60/71 604418179 นาย ณัฐพล จิตเมือง
39 วิทยาการจัดการ 60/71 604418382 นางสาว วรัญญา เปียไพบูลย์
40 วิทยาการจัดการ 60/79 604466018 นาย พิพัฒน์ นาคมี
41 วิทยาการจัดการ 60/83 604479026 นาย ตุลา วงศ์ขจรกรกิจ
42 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61/24 614102030 นางสาว มุทิตา เหล่าสาร
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61/35 614263034 นางสาว ปิยะธิดา ศรีหาตา
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61/49 614269016 นางสาว ทัดเดือน ภัทรบุญศักด์ิ
45 วิทยาการจัดการ 61/90 614479040 นางสาว ช่อทิพย์ เกลียวสัมพันธ์ใจ
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62/17 624132018 นางสาว นันท์นภา ธนาจันทร์ศรี


