
รายช่ือผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Exam  
ส าหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาตกค้าง  

สอบรอบแรก ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
ณ 1933 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
1 5811311973 นายวิษณุพงศ์  เพชรอาวุธ การบริหารธุรกิจ 
2 5811215154 นางสาวศุภกานต์  บุรีรัตน์ การพัฒนาชุมชน 
3 5811215155 นายอนุวัฒน์  ชูช านาญ การพัฒนาชุมชน 
4 5811219030 นายวุฒิไกร  ศรีสุขใส นิติศาสตร์ 
5 5811228025 นางสาวสิรินันท์  สุวรรณคช การท่องเที่ยว 
6 5811415019 นางสาวธนวันต์   ศรีกาญจน์ เคมี 
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สอบรอบสอง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
1 5881103040 นายศุภากร  ศรีล  า  คณิตศาสตร์ 
2 5581112068 นายอิมรอน  จันทร์จร พลศึกษา 
3 5781135026 นายรังสิมันต์  หวังสุด คอมพิวเตอร์ 
4 5611311372 นางสาวสุกัญญา  ทิ งหลี การบริหารธุรกิจ 
5 5611314082 นายเอกราช  สงวนทอง นิเทศศาสตร์ 
6 5811314016 นางสาวธิดาพร  บุญชูวงค ์ นิเทศศาสตร์ 
7 5811314021 นางสาวศิรารัตน์  คล้ายวิเศษ นิเทศศาสตร์ 
8 5811315039 นางสาวพิชาญาภัค  สุขสวัสดิ์ การจัดการ 
9 5811315163 นางสาวภาณิพรรณ  อิทธิฤทธ์ การจัดการ 
10 5811220030 นายวรโชต ิ พรหมดวง การปกครองท้องถิ่น 
11 5811215041 นายถิรมนัส  สุดใจ การพัฒนาชุมชน 
12 5811215085 นายพงศภัค  ทองสุข การพัฒนาชุมชน 
13 5811215123 นางสาวชุติมา  อวยศิลป์ การพัฒนาชุมชน 
14 5811215136 นางสาวรัตนาภรณ์  ช่วยช ู การพัฒนาชุมชน 
15 5811201013 นายนพพร  ไตรรัตน์ ดนตรี 
16 5811201015 นายศักรินทร์  ด าเสน ดนตรี 
17 5811201033 นายธริษตร์  คชภูม ิ ดนตรี 
18 5811201034 นายนฤเบศ  ชลสิทธิ ์ ดนตรี 
19 5811228012 นางสาวศดานันท์  ถนอมชาติ การท่องเที่ยว 
20 5811228006 นางสาวรุ่งทิวา  พูนจันทร์ การท่องเที่ยว 
21 5811224046 นางสาวธิดารัตน์  อินทรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
22 5811224225 นางสาวอรอนงค์  เกื อก่อบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
23 5711428037 นายก้องเกียรติ  ละอองแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
24 5711428038 นายณรงฤทธิ์  เลื่อนกะฐิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
25 5811435002 นางสาวนุชรัตน์  อุ่นยวง อาหารและโภชนาการ 
26 5811435003 นางสาวณัฐณิชา  สนิทวงศ ์ อาหารและโภชนาการ 
27 5811435005 นางสาวณฐพร  มณีประวัติ อาหารและโภชนาการ 
28 5811435006 นางสาววิภาวัลย ์ นมจันทร์ อาหารและโภชนาการ 
29 5811435007 นายปริญญา  ช่วงชนม์ อาหารและโภชนาการ 
30 5811435008 นางสาวนฤมล  ธรฤทธิ์ อาหารและโภชนาการ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
31 5811435011 นางสาวอรอุมา  ชื่มชม อาหารและโภชนาการ 
32 5811435014 นางสาวณัฐกานต์  พิกุลงาม อาหารและโภชนาการ 
33 5811435015 นางสาวสุภาภรณ์  บรมสุข อาหารและโภชนาการ 
34 5811435018 นางสาววิภาภรณ ์ มั่นคง อาหารและโภชนาการ 
35 5811435019 นางสาวเกศรา  รัตนบรรเทิง อาหารและโภชนาการ 
36 5811435020 นายฉัตรกานต์  นวลพลับ อาหารและโภชนาการ 
37 5811435021 นางสาวมินตรา  ช่วยวัตร อาหารและโภชนาการ 
38 5811435024 นางสาวทอขวัญ  จุลรัตน์ อาหารและโภชนาการ 
39 5811435026 นางสาวอนัญญา  นนทโชต ิ อาหารและโภชนาการ 
40 5811435027 นางสาวสุภาณี  สมคง อาหารและโภชนาการ 
41 5711425033 นายพรัสม์  สุขยามผล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 


