
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลไทย ผลสอบ
1 5911201009 นางสาวตรีรัตน์  ชูขันธ์ ผ่าน
2 5911201014 นายอัครเดช  ราชธานี ผ่าน
3 5911201025 นายฉัตรชัย  ชัยฉลาด ผ่าน
4 5911215024 นายวัชระ  อินพรหม ผ่าน
5 5911215034 นายวีราวุฒิ  วงค์สวัสด์ิ ผ่าน
6 5911215044 นางสาวต่วนซัลมีย์  กูบาฮา ผ่าน
7 5911215053 นางสาวสุไวบ๊ะ  สาเมาะ ผ่าน
8 5911219166 นางสาวสุภิญญา  คุณทวี ผ่าน
9 5911224045 นายตะวัน  ภิรมย์ ผ่าน
10 5911224047 นายสุทธิชัย  โชคชูลี ผ่าน
11 5911224060 นางสาวลลิตา  ชฎารัตน์ ผ่าน
12 5911224065 นายธัญญนันท์  เพชรรักษ์ค าด้วง ผ่าน
13 5911224075 นางสาวปวีณ์นุช  วิเชียรฉาย ผ่าน
14 5911224130 นายปรเมษฐ์  สุขสงวน ผ่าน
15 5911224178 นายอัยการ  จินพล ผ่าน
16 5911224192 นางสาวสุกัญญา  หมัดอะดัม ผ่าน
17 5911227028 นางสาวสาวินี  เต่าทอง ผ่าน
18 5911311909 นางสาวสุพรทิพย์  หนูเชียร ผ่าน
19 5911311918 นางสาวสุพัตรา  กูลหมาด ผ่าน
20 5911311924 นางสาวพิทยารัตน์  พรหมหงษ์ ผ่าน
21 5911311928 นายณัฐวุฒิ  หลีมานัน ผ่าน
22 5911315048 นางสาวศิราวรรณ  คงเกตุ ผ่าน
23 5911316014 นายจักราวุธ  สุขาทิพย์ ผ่าน
24 5911317045 นางสาวจารุวรรณ  อนุวัฒนากุล ผ่าน
25 5911317056 นางสาวชัชฎาภรณ์  ทองช่วย ผ่าน
26 5911512051 นายโสภณัฐ  จะรา ผ่าน
27 5911513035 นางสาววราทิพย์  รักษาชล ผ่าน
28 5911513036 นายภานุมาส  ทวีสุข ผ่าน
29 5911513056 นายชวกร  รัตนมุณี ผ่าน
30 5911514214 นายภัทรพล  ราชประดิษฐ์ ผ่าน

ประกาศผลสอบวัดระดบัความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษารหัส 59 รอบตกค้าง
สอบวันที ่9 ตลุาคม 2562



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลไทย ผลสอบ
31 5911215015 นายประกอบศักด์ิ  กิติพนาศิลป์ ผ่าน
32 5911215013 นายวศิน  ปานแก้ว ไม่ผ่าน
33 5911215022 นายพงศธร  รุ่งสว่าง ไม่ผ่าน
34 5911215065 นางสาวชญานิฐ  จิตราวุธ ไม่ผ่าน
35 5911215068 นางสาวศิริขวัญ  หวันจิ ไม่ผ่าน
36 5911215073 นางสาวกรกนก  เอี่ยมระยับ ไม่ผ่าน
37 5911215087 นางสาวสุนิษา  จิตร์เพ็ชร์ ไม่ผ่าน
38 5911215090 นางสาวอภิสรา  สุทธิ ไม่ผ่าน
39 5911219067 นางสาวแพรวพรรณ  เนื่องโพธิ์ ไม่ผ่าน
40 5911220119 นางสาวดรุณี  สุบินรัตน์ ไม่ผ่าน
41 5911220123 นางสาวซอลีฮะห์  เจ๊ะสนิ ไม่ผ่าน
42 5911220124 นายอุดมพร  รักวงษ์ ไม่ผ่าน
43 5911220136 นางสาวสุภารัตน์  สุธิตะพันธ์ ไม่ผ่าน
44 5911220151 นางสาวรวงรัตน์  สงวนโอษฐ ไม่ผ่าน
45 5911220152 นางสาวทิพย์วรรณ  ชุมทอง ไม่ผ่าน
46 5911224038 นายราชันย์  สุดชู ไม่ผ่าน
47 5911224053 นางสาวทิพย์ธิดา  รอดหยู่ ไม่ผ่าน
48 5911224074 นางสาวขวัญกมล  ภูมิสถิตย์ ไม่ผ่าน
49 5911224084 นางสาวจุฑามาศ  อิ่มใจบุญ ไม่ผ่าน
50 5911224113 นางสาวชนิตา  เชาวลิต ไม่ผ่าน
51 5911224128 นางสาวอังคณา  ปลอดภัย ไม่ผ่าน
52 5911224156 นางสาวธีราพร  กิ่งรัตน์ ไม่ผ่าน
53 5911224161 นางสาวมยุรา  ขุมนาค ไม่ผ่าน
54 5911224162 นางสาวสุดารัตน์  กรงแก้ว ไม่ผ่าน
55 5911224163 นางสาวกิตติมา  กุลบาล ไม่ผ่าน
56 5911224196 นางสาวธมลวรรณ  โต๊ะสัน ไม่ผ่าน
57 5911224208 นางสาวฟาตีฮะห์  สาราสีนา ไม่ผ่าน
58 5911227001 นางสาวมินทรา  สารานิตย์ ไม่ผ่าน
59 5911227014 นางสาววิยะดา  ชูกล่ิน ไม่ผ่าน
60 5911227016 นางสาวปริฉัตร  เพชรเอ๋า ไม่ผ่าน
61 5911227018 นางสาวชฎาภรณ  บุญมา ไม่ผ่าน
62 5911227021 นางสาวสุภาวดี  เป้าเงิน ไม่ผ่าน
63 5911227025 นางสาวสุพรรณรัตน์  ทองกลับ ไม่ผ่าน



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลไทย ผลสอบ
64 5911311403 นางสาวสุกัญญา  เพชรหนู ไม่ผ่าน
65 5911311411 นางสาวชาลินี  โพธิถ์ิน ไม่ผ่าน
66 5911311423 นายกิตติศักด์ิ  คีรีเพ็ชร ไม่ผ่าน
67 5911311901 นางสาววาสนา  จันทองแก้ว ไม่ผ่าน
68 5911311911 นางสาวอินทุอร  หงษ์ชากร ไม่ผ่าน
69 5911311913 นางสาวกฤษณา  จิตต์แจ่ม ไม่ผ่าน
70 5911311914 นางสาวเกวลิน  หนูด า ไม่ผ่าน
71 5911311915 นางสาวสุธาทิพย์  แก้วสนั่น ไม่ผ่าน
72 5911311917 นางสาวมัณฑิตา  ยอดแก้ว ไม่ผ่าน
73 5911311920 นางสาวสกุลรัตน์  ภูภ่ักดีพันธ์ ไม่ผ่าน
74 5911311921 นางสาวศรัญญา  ทองจิตร ไม่ผ่าน
75 5911311922 นางสาวทิพนภา  คชสิทธิ์ ไม่ผ่าน
76 5911311925 นางสาววรรณวลี  เฉลิมเกียรติ ไม่ผ่าน
77 5911312038 นางสาวอรสินี  ทองอยู่ ไม่ผ่าน
78 5911312058 นางสาวธนาภรณ์  ทองอ่อน ไม่ผ่าน
79 5911312062 นางสาววสุนันท์  พืชโรจน์ ไม่ผ่าน
80 5911312081 นางสาวกุลนิษฐ์  เสนขวัญแก้ว ไม่ผ่าน
81 5911312095 นางสาวเจนจิรา  เกษรมาลา ไม่ผ่าน
82 5911313019 นายปณิธาน  สีตุกา ไม่ผ่าน
83 5911314002 นายธรรมศักด์ิ  รุ่งกระจ่าง ไม่ผ่าน
84 5911314025 นายธีรภัทร  ดีทอง ไม่ผ่าน
85 5911314034 นายเด่นภูมิ  วิชัยดิษฐ ไม่ผ่าน
86 5911315015 นางสาวสิรามล  สงวนทิพย์ ไม่ผ่าน
87 5911315050 นางสาวอัจฉรา  วัตรสังข์ ไม่ผ่าน
88 5911315103 นายภัทรวิทย์  อินทร์ส าราญ ไม่ผ่าน
89 5911315108 นางสาวสุวิมล  ไมหมาด ไม่ผ่าน
90 5911315109 นางสาวศศิชา  จันทร์ชุม ไม่ผ่าน
91 5911315119 นางสาวปภาวรินทร์  อินทุลักษณ์ ไม่ผ่าน
92 5911315122 นางสาวสุธางศ์รัตน์  บุญช่วย ไม่ผ่าน
93 5911315136 นางสาว ญาณี  เหมทานนท์ ไม่ผ่าน
94 5911315153 นางสาวประภัสสร  ทองโอ ไม่ผ่าน
95 5911315163 นางสาวกรัณฑา  ทิพย์โพธิ์ ไม่ผ่าน
96 5911315164 นางสาวศิริลักษณ์  มัคสิงห์ ไม่ผ่าน



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลไทย ผลสอบ
97 5911315167 นางสาวจิราวรรณ  ค าชู ไม่ผ่าน
98 5911315173 นางสาวกมลชนก  อารีสกุล ไม่ผ่าน
99 5911315179 นางสาวอินทิรา  ศรีสงคราม ไม่ผ่าน
100 5911315198 นางสาวเจนจิรา  เย็นทัว่ ไม่ผ่าน
101 5911317032 นางสาววิชุตา  เรืองรอด ไม่ผ่าน
102 5911317041 นางสาวเสาวรักษ์  เรืองช่วย ไม่ผ่าน
103 5911317049 นางสาวอาริษา  ด้วงใหญ่ ไม่ผ่าน
104 5911428014 นายฟาฎิล้  นิยมเดชา ไม่ผ่าน
105 5911428024 นายกรวิชญ์  ศิลปวาที ไม่ผ่าน
106 5911435014 นายวิทยา  แขกไทย ไม่ผ่าน
107 5911436021 นางสาวรุสมานี  วาเต๊ะ ไม่ผ่าน
108 5911513014 นายธัญวัฒน์  ทองนุ่น ไม่ผ่าน
109 5911514212 นายอนุศาสตร์  สงวนโสต ไม่ผ่าน
110 5911514213 นายธีรภัทร  ลีละวิทย์ ไม่ผ่าน
111 5911514215 นายธนพล  สุขศรีแก้ว ไม่ผ่าน
112 5911514218 นายธวัชชัย  แซ่ล่ิม ไม่ผ่าน
113 5911514219 นายสุวมัณฒ์  เกื้อแก้วไพบูลย์ ไม่ผ่าน
114 5911514226 นายอนุวัฒน์  บุญชูศรี ไม่ผ่าน
115 5911514230 นายณัฐวุฒิ  สงวนพร้อม ไม่ผ่าน
116 5911514236 นายภาณุพงศ์  พรหมทอง ไม่ผ่าน
117 5911514243 นายธุรกิจ  แซ่ฮ้ า ไม่ผ่าน
118 5911514613 นายชัยนาถ   ชะวาจิตร ไม่ผ่าน
119 5911514222 นายกิติภพ  หยูมุ่ย ไม่ผ่าน
120 5911514206 นายปกรณ์  ขาวปลอด ไม่ผ่าน
121 5911311407 นายนัฐพงศ์  รอดโรจน์ ไม่ผ่าน
122 5911224059 นายเฉลิมชัย  ช านาญส่ง ไม่ผ่าน
123 5911215009 นางสาวพิศรัตน์  แก้วไข่ ไม่ผ่าน
124 5911220140 นายศุภกานต์  พรหมประสาท ไม่ผ่าน
125 5911227027 นางสาวมาริสา  แสงมณี ไม่ผ่าน
126 5911311903 นางสาวมลทิรา  หลงเอ ไม่ผ่าน
127 5911311919 นายสิดดิก  ด้วงสา ไม่ผ่าน
128 5911315162 นางสาวกนกวรรณ  ช้างงาม ไม่ผ่าน
129 5911312085 นางสาวธิดารัตน์  รอดหยู่ ไม่ผ่าน



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลไทย ผลสอบ
130 5911314013 นายอรรถกฤต  บัวเพชร ไม่ผ่าน
131 5911315178 นางสาวรัชนีกร  บุญเครือ ไม่ผ่าน
132 5911318018 นายนัฐพล  พรหมจรรย์ ไม่ผ่าน
133 5911514209 นายยุทธชัย  ศรีกุณณะ ไม่ผ่าน
134 5911317017 นางสาวปาริฉัตร  ด าชุม ไม่ผ่าน












