
เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591320211 น.ส.ชนาพร พรมมี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591320203 น.ส.แพรวพรรณ ปัน้ฉาย เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320202 น.ส.มยุริน ชัยรถ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591320205 นายสิทธินนัท์ พลอาจ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 591120914 นายชินดนยั แซ่มี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

6 591120620 นายสุพพัต ทองกรณ์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

7 591121530 นายชูศักด์ิ เข็มมงคลศิริ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8 591121602 นายสุกฤษฏิ ์ขวัญเขียว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

9 591121524 น.ส.ทิตยา พนาลัยเจริญ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

10 591121526 น.ส.วรรษมล เรืองจันทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

11 591120604 น.ส.ดวงกมล สุขอูด๊ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

12 591121612 น.ส.พัชรินทร์ นาคเจริญ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

13 591121618 น.ส.เมทิน ีจันนอ้ย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

14 591121611 น.ส.สุนติา อิม่เอีย่ม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

15 591121609 น.ส.เบญจมาศ ล้อมสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

16 591121621 น.ส.เมธาวี กระต่ายทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

17 591121610 น.ส.ศุภรดา สอนทะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

18 591121605 น.ส.มโนชา พัดข า ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

19 591121624 น.ส.อารียา หาญอยู่ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

20 591121616 น.ส.ภวิกา ลวณะสกล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

21 591121619 นายกติติธัช ทองเพชร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

22 591121617 น.ส.ปรียานชุ อดุสุรินทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

23 591121606 น.ส.ทิพรดา อนิยา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

24 591121622 น.ส.จริยาพร รุ่งโรจน์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

25 591320305 นายจารุกติต์ แสงส่ง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591121604 น.ส.อจัฉราพรรณ ทวีนนั ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

27 591121513 น.ส.ณัฐกานต์ โตง้ิว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

28 591120624 น.ส.สุดารัตน ์กนัใจ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

29 591120625 น.ส.เพ็ญกวิน พันธ์เปีย่ม ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 30 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 30 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591120627 น.ส.ไพลิน อร่ามรุณ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

31 591120613 นายวีระชาติ แซ่กอื ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

32 591120606 น.ส.อลิษา สายวงศ์นวล ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

33 591120605 น.ส.ณัฐริกา นุม่เกล้ียง ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

34 591121625 น.ส.อมรรัตน ์โหมดชัง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

35 591121603 น.ส.วรัญญา ทองถนอม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

36 591121614 น.ส.ณัฐพร ทองดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

37 591420523 น.ส.ภาวิณี วิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

38 591121623 น.ส.ขนษิฐา ศรีอารักษ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

39 591121511 น.ส.วัชราภรณ์ รัตนะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

40 591121510 น.ส.อารยา วิทยามุง่มัน่ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120612 น.ส.กลุสตรี สวนภกัดี ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

2 591120618 น.ส.จิรภา นารถพินจิ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

3 591120611 น.ส.จิตราภรณ์ คุ้มเณร ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

4 591120623 น.ส.นสิารัตน ์บดีรัฐ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

5 591120631 น.ส.พรพรรณ ยอดเมอืง ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

6 591120610 น.ส.รัมภร์ดา วรรณมณี ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

7 591120603 น.ส.จตุพร สุบนิมติร์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

8 591120626 น.ส.บศุรา ชัยนา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

9 591121330 น.ส.ลลิตตา พันธ์สี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

10 591121318 น.ส.รัตติกาล อาจองค์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

11 591121608 น.ส.นภาลัย มารุตรมย์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

12 591121628 น.ส.ภษร บญุล้ าเลิศ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

13 591121607 น.ส.สิริวรรณ ผาสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

14 591121525 น.ส.ศศิวิมล รอดนลิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

15 591121512 น.ส.จิราภา แซ่ลี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

16 591121702 น.ส.บษุรา ผัดแสน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121723 น.ส.มาริษา วงษค์ า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591121722 น.ส.พรพิมล สายทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121724 น.ส.นภสัวรรณ ไชยพา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591121705 น.ส.ประภสัสร โตเกดิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591121516 น.ส.มลฤดี ทุมมาโต ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

22 591121719 น.ส.พิมพ์นภิา เขียวสีทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591121507 น.ส.กนษิฐา ฦาชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

24 591121517 น.ส.ณัฐพร บญุไทย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

25 591121529 น.ส.จินตหรา ศรีทองค า ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

26 591121726 น.ส.นนัทวรรณ โพธิ์แสง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

27 591121725 น.ส.ศีตลา แกว้ปนั การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 591121501 น.ส.วิศัลย์ศยา คงพล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

29 591121509 น.ส.ศิริพร บญุเลิศ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 30 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 30 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591121527 น.ส.มนสัตรา มิง่โมลา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

31 591121515 น.ส.วิภา สารีสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

32 591121519 น.ส.กรกญัญา แกน่พ่วง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

33 591121503 น.ส.นรีรัตน ์หนองหลวง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

34 591121508 น.ส.สุพรรษา บนิเย็น ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

35 591121321 นายทัพพสาร เทศไธสง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

36 591121303 นายธนากร กลุสรนนัท์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

37 591121328 น.ส.พรธีรา เดชสนธิ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

38 591122018 นายเมธา โอบออ้ม ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591122011 นายสงกรานต์ เขียวนา ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591122019 นายณัฐวัตร พัดชาวนา ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591121707 น.ส.กนกวรรณ พุ่มชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 591121730 น.ส.ศุภมาส ใจกล้า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 591121703 น.ส.ออมฤทัย โอชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 591121715 น.ส.ศรสวรรค์ ปกครอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 591121812 น.ส.สุวรรณา บตุรน้ าเพชร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 591121701 น.ส.ศิริพร คุณศิริประภา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 591121727 น.ส.สุขใจ สมยัสกลุวนา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591121728 น.ส.สร้อยสุดา พนาพิหาร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591121706 น.ส.นลิาวรรณ อศัวภมูิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591121716 น.ส.สุพรรษา โพธิ์พันธ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 591121721 น.ส.ชฎาพร กลุสุวรรณ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591121717 น.ส.ภาวิน ีเขมน้กจิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591121720 น.ส.มนัทนา จันทร์อนิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591121709 น.ส.อ าพร ตระกลูศรี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591121704 นายณัฐนยั แซ่ว้าน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591121710 น.ส.สริตา ภริูบริบรูณ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121729 น.ส.ชนมน์ภิา บญุเจ๊ก การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591121718 น.ส.สมฤทัย อดุมสุข การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121713 นายวัชระ เนตรสง่า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591121714 น.ส.ภทัรวดี บญุรอด การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591121712 น.ส.โฉมสุดา มลูนนัไชย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591121523 นายศราวุฒิ พรมชมพู ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

23 591121502 นายณัฐวัฒน ์มณีวงษ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

24 591121506 น.ส.ศุภรานนัท์ สุวรรณพานชิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

25 591121504 น.ส.จิราวรรณ ค าพีระ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

26 591121514 น.ส.ศศิวิมล สะสม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

27 591121505 น.ส.ธิศารัตน ์อนิทพงษ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

28 591121520 น.ส.ปญัญาทิพย์ ค าแสง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

29 591121811 น.ส.พรสิน ีแซ่ท้าว การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 30 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 30 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591220504 น.ส.พรนชัชา แซ่มา้ ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591121518 น.ส.กมลชนก คงนวล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

32 591121422 นายกฤษณพันธ์ โอกาศ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

33 591121414 น.ส.ณัฐฌิมา ปานเงิน คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

34 591121408 น.ส.ธณาพร สิงหล์อ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

35 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบญุ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

36 591121410 นายภวูเดช อาภาภวิัฒน์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

37 591121401 น.ส.ธีรนชุ แสนใจกล้า คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

38 591121426 น.ส.ฤทัยชนก หอมค าวะ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

39 591121412 น.ส.สุดารัตน ์ทองเนตร คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

40 591121419 น.ส.ธิดา อาจองค์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

41 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกลุ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

42 591121425 น.ส.วิภาวิณี เนือ้ไม้ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

43 591121411 น.ส.ตวงพร อนิทะนยั คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

44 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

45 591121420 นายศุปชัย วงษห์าญ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

46 591121406 นายดาวรุ่ง อดุคนดี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

47 591121421 นายพีรวิชญ์ วัดแย้ม คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

48 591121418 นายภทัรณัฐ พลกล้า คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

49 591121415 นายณัฐกานต์ บวัสด คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

50 591121403 นายคมสันต์ คงรุ่งทวีกจิ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

51 591121407 นายณัชพล ครุฑสุวรรณ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

52 591121427 นายนนัทพงศ์ บวัผัน คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

53 591121409 นายสรพงษ ์เทพสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

54 591121424 นายวิทวัส แกว้กง้ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

55 591122030 นายกติติพงษ ์เข็มทอง ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120212 น.ส.จิรวัฒนา เบา้ศิลป์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

2 591120215 น.ส.ปาริฉัตต์ สีเนตร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 591120214 น.ส.วรินทร โพธิ์ทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 591120226 น.ส.สุนนัทา ตาอตุ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

5 591120216 น.ส.พรประไพ สิงหก์วาง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 591120219 น.ส.สุมนิตรา ไชยสุนยี์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7 591120205 น.ส.ชนญัชิดา ผลใหญ่ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

8 591120213 น.ส.ญาวิณี อนิเล้ียง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

9 591120220 น.ส.เมทิน ีเพ็งมา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

10 591120204 น.ส.ศิริวรรณ แหมยา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

11 591120202 น.ส.ศิริลักษณ์ วราค า การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

12 591120217 น.ส.จุฑามาศ ศรอนิทร์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

13 591120221 น.ส.สุทีน ชลรสสายนที การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

14 591120222 น.ส.นฐัวรรณ ฉิมสุข การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

15 591120224 น.ส.กรณิกา บวับาง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

16 591120203 น.ส.สุรีรัตน ์ดวงรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

17 591120223 น.ส.ชนาภา ชูโอชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

18 591120201 น.ส.พิมพ์นรินทร์ เกตุเปยี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

19 591120227 น.ส.ณัฐชา จันทร์ตา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

20 591120207 น.ส.บณุยานชุ กิง่ง้ิว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

21 591120209 น.ส.สิวาพร โตบางปา่ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

22 591120211 น.ส.นริศรา ช่อชัน้ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 591120210 น.ส.รัตนติยา อยูย่อด การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 591120218 น.ส.นสุบา รักสงวน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

25 591120229 น.ส.ศิรัญญา สุวพร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

26 591120228 น.ส.กาญจนา จัน่มาก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

27 591120208 น.ส.กรกนก ดีหนู การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

28 591120206 น.ส.กฤติยาภรณ์ เสือคล้าย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

29 591120225 น.ส.สุวนนัท์ บญุชิด การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 31 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 31 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591120230 น.ส.สุดารัตน ์เจ็กพ่วง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

31 591122012 นายสุรวุฒิ วัฒนศิริ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591122001 นายเนติพงษ ์แย้มยาง ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591122027 นายจักรภทัร ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591122022 นายภพูิงค์ คชฤทธิ์ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591122010 นายนพดล สันคะนชุ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591122008 นายจตุรเทพ กล่ินแมน ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591120708 นายวัลลพ เหลือหลาย ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591122013 นายภาณุวัฒน ์ทับทิมไทย ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220440 นายอาชัญ อนิทฉิม การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591220439 น.ส.ชนนัทร์พร บญุรอด การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41 591220410 น.ส.อรณิช เทพนกิร การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120619 น.ส.พิชญา วงษอ์ านาจ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

2 591122024 นายวงค์อรรณพ วงค์คล้าย ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591122003 นายคมกริช แย้มเอีย่ม ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591122028 นายจักรพันธ์ ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591220433 น.ส.จิรัสฐภรณ์ แจ่มจ ารัส การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591220424 น.ส.ภทัราวดี คงสัตรา การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591121311 นายชินวัตร ด าเนนิ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

8 591820231 น.ส.วราภรณ์ รุกขชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591220428 น.ส.จุฑามาศ สังเขียว การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591220327 น.ส.ทัศวรรณ ชัยมานนัท์ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220303 น.ส.ชนกพร เยาวนาถ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220317 น.ส.จุฑามาศ จะวรรณะ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220304 น.ส.มริษา เพียรตา ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591220333 น.ส.รังสิยา สาครเขต ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220406 น.ส.วิไล ใจเสาร์ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591120113 น.ส.สุภาพร บญุช่วย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

17 591120127 น.ส.ปญัญาพร ข าเส็ง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

18 591220334 น.ส.นลุิมล วัดนอ้ย ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591120608 นายเฉลิมศักด์ิ ยาสิทธิ์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

20 591220315 น.ส.เบญจมาภรณ์ มงัคละทีป ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220316 น.ส.กติิญาพร อนิใต้ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591121312 น.ส.วิภาดา สุริยะ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

23 591220323 นายเสมา แสนเมอืง ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591220418 น.ส.นทัพร จันชนะแกว้ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591220409 น.ส.เกตุวลี ช านาญยุทธ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591220437 น.ส.ปยิะพร ปาลา การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591121206 น.ส.ศุภรัตน ์เกดิศักด์ิ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

28 591220405 น.ส.กญัญารัตน ์ศรีเดช การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220438 น.ส.จตุพร ภูช่ินาพันธ์ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 31 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 31 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591220402 น.ส.กลัยา ดารดาษสินทวี การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220407 น.ส.อภสันนัท์ วงศ์พิชัย การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591220422 น.ส.พณาวัน กนัทะเมา การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591220423 น.ส.เบญจวรรณ ค าบดุดา การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591220446 น.ส.ทิพากร ศรีสอน การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591220442 น.ส.เมธิณี ชืน่ชอบ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591220408 น.ส.พัชรพร สุขสาตร์ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591220432 น.ส.อจัฉริยภรณ์ รินค า การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591220434 น.ส.ชนนกิานต์ สานเมทา การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220436 น.ส.เกตุกนก ศรีสุกใส การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591220413 น.ส.วีระพา พานแกว้ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591720403 นายกนัตภฎั หาญก าจัดภยั การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

2 591220430 นายเอกชัย เส็งคิม การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591220427 นายชัยวัฒน ์ปนัมว่ง การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591320808 น.ส.ทับทิม สุขทรัพย์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 591220416 นายวัชรพงษ ์วิทยาจิตรเกษม การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591220401 น.ส.สุมติรา ผาแสนเถิน การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนยีม การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591320801 น.ส.พัชราพรรณ วันทุมมา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 591220431 นายศรายุทธ บตุรทอง การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591220802 น.ส.นรีชา เดชะผล การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

11 591220403 นายวัชระ อดุบวัวงศ์ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591420707 นายฉลองรัตน ์ทักท้วง เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

13 591420701 น.ส.กฤษณา มโีพธิ์ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

14 591220443 น.ส.รัญญา ครุฑแกว้ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220301 น.ส.สุนสิา อนิจันทร์ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591220308 น.ส.จันทร์ทิพย์ - ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591220412 น.ส.ศิรินนัท์ บวัต๊ิบ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591820241 น.ส.กาญจนา ราชคม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591820207 น.ส.อมัภชิา อรุณศรีโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220425 นายศิวนนัท์ ภูท่อง การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591720538 น.ส.ดารารัตน ์เทียนชัย การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 591720527 น.ส.พรสุดา รุ่งนอ้ย การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 591720519 น.ส.อภษิฎา อ าพะวัน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

24 591720517 น.ส.ขรรค์ทอง อวยสวัสด์ิ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

25 591720512 น.ส.จารุวรรณ หา่นจุน่ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 591320908 น.ส.วัลลภา เหล็กพิมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 591720522 นายธงชัย บญุชู การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

28 591720524 น.ส.อารีรัตน ์จันทร์หลง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

29 591420705 น.ส.กลุรัตน ์ข าองิ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 31 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 31 มกราคม 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591720520 น.ส.สุภาพรรณ์ หนว่ยจันทึก การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

31 591220818 น.ส.ลักษมณ จงใจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

32 591720518 นายธราดล นลิมาลี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

33 591720505 นายรักกี ้เบรอตอนนแิยร์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

34 591220803 น.ส.พลอยพิสุทธิ์ มณีวัน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

35 591220813 น.ส.โสรยา อนิบญุส่ง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

36 591720504 นายนารายณ์ วงค์จิว๋ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

37 591420706 น.ส.จริยา อนิเทียน เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

38 591220420 น.ส.กนกรัตน ์เกดิศรี การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220421 น.ส.สุรีภรณ์ ทิมทอง การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591220419 น.ส.ใหม ่พูลเกตุ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41 591220801 น.ส.จริญา ทับทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

42 591220805 น.ส.ศิริพร ชืน่ชวน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

43 591220821 น.ส.วรรธนา พงษเ์สือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

44 591220804 นายนพรัตน ์ยิม้สวน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

45 591220822 น.ส.ญาสุมนิท์ ศุภลาภวัฒนา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

46 591620101 นายณัฐพล เมฆจันทึก นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

47 591220819 น.ส.กมลฉัตร คชฤทธิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

48 591220820 น.ส.วชิราพรรณ อารมณ์ชืน่ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

49 591320412 น.ส.นงลักษณ์ พิมพา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50 591320419 น.ส.ละออทิพย์ ธรรมมะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51 591720516 นายณัฐพล ภูเ่กตุ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

52 591320423 น.ส.ชนติา หวานชิต สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53 591320302 น.ส.ฐณพรรณ คงเงิน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54 591320313 น.ส.รินทร์ลภสั สอนสารี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55 591220426 นายณัฐพล ช้างหวัหนา้ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591220114 น.ส.สุพติรา ค าวาโย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591220105 น.ส.กัลยารัตน์ คงฟกั ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591220106 น.ส.รุ่งนภา จันแดง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220125 น.ส.รัตนาภรณ์ พลอยพรหมราช ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591220133 น.ส.กัญญารัตน์ พนมวาสน์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591121615 น.ส.อันธิกา บตุราษ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

7 591620147 น.ส.ดรุณี โพธิศ์รี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591620102 นายวิษณุ ม่วงเงิน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591121215 น.ส.ชลลดา โจ้กุล ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

10 591121228 น.ส.วิไลวรรณ ฉายแสง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

11 591121224 นายนพธน จันทร์เกสร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

12 591121229 น.ส.ชฎาพร พวงสมบติั ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

13 591120424 น.ส.ลักษณารีย์ เวียงสิมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

14 591121208 น.ส.วีรยา ดียิง่ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

15 591220121 น.ส.ณัฐธีรา สุขจันทร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591320411 น.ส.ชลธิชา ดัชถุยาวัตร สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591320426 น.ส.อมรรัตน์ ทองพจิิตร สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591320408 น.ส.พรพมิล ช้างเนียม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 571820240 น.ส.สุวชิราพรรณ พรจันทรารักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 571820226 น.ส.ณัฎฐา จันแดง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220116 น.ส.ชลธิชา จักร์แต๋ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591120115 น.ส.ฐิติกานต์ ยิม้ทมิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 591120126 น.ส.อภญิญา ภญิญภาค การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 591120130 น.ส.ชนม์นิภา บานเย็น การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

25 591120125 น.ส.กาญจนา อินทร์อยู่ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

26 591120105 น.ส.เจนจิรา จุลราช การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

27 591120124 น.ส.ศิวาพร สมทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

28 591120117 น.ส.สุฑามาศ มาเขียว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

29 591420404 น.ส.สุพรรษา อ่อนโพธา คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

30 591220306 น.ส.ศิรินาถ นาเอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220302 นายวรานนท ์ไชยชนะ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591220320 นายราชภฎั อ านาจ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

33 591121204 น.ส.ขวัญมณีทพิย์ ช่วงบญัญัติ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

34 591121201 น.ส.มุขดา ภทัรไกร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

35 591121203 น.ส.สาวิตรี ศรีไพร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

36 591420522 น.ส.สุกัญญา งานดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

37 591420521 น.ส.มัลธิกา ทศัมาลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

38 591220435 น.ส.จันทริา ฟอ่นชุมภู การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591121802 น.ส.อัษฎาพร สายรุ้ง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

40 591121801 น.ส.กุลสินี แก้ววิงวอน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

41 591121819 น.ส.จารุวรรณ ถาวร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591220132 น.ส.วาสนา บญุแสงทอง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591121613 นายธราวุธ โตสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

3 591121601 น.ส.เบญญาภา ออ่นสุวรรณ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

4 591121626 น.ส.ธนาภรณ์ เล่ียมออ่น ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

5 591121629 น.ส.กสิณา แซ่ซ้ง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

6 591121620 น.ส.อรอนงค์ วันเทพ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

7 591121627 น.ส.ปวัณรัตน ์สระทองแง๊ด ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8 591121209 น.ส.จุไรรัตน ์ชาหว้า ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

9 591121207 น.ส.วชิรญา ณรงคะชวนะ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

10 591220120 น.ส.ชญานษิฐ์ ศรีบญุ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220115 น.ส.ปภาวดี อนสุรณ์ประดิษฐ์ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220110 น.ส.หทัยา สอนตน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220111 น.ส.นภสัสร เกตุแกว้ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591120109 น.ส.ณัชชา แจ่มดี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

15 591220130 น.ส.วาธิน ีสังคง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591220102 น.ส.สุกญัญา บวับาน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591120108 น.ส.รุ่งนภา มะโนราช การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

18 591220113 น.ส.ขวัญสุดา อดุมสุข ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220103 น.ส.พรพิมล ศรีจีน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220128 น.ส.รัตนาภรณ์ พุฒสี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591320909 นายชญานนท์ พิลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320904 นายเจษฎากร ใจแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591220117 น.ส.สุนติา สะแกง้ตูม ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591320902 นายเจษฎา วงษอ์อ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591320910 นายธวัชชัย หมืน่ฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591220833 น.ส.ประกายกาญ วงค์ยศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

27 591220815 น.ส.สุกญัญา ทองสุวรรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

28 591220827 น.ส.อารีรัตน ์วงค์เปยีง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

29 591220814 น.ส.ศิราณี โชคบ ารุง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591220829 น.ส.เครือแกว้ จ๋าวเสรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

31 591220828 น.ส.สุทัดตา วงค์เปยีง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

32 591220832 นายพุทธิพงษ ์สีล ามาศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

33 591220811 น.ส.วราภรณ์ แซ่เต๋ิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

34 591220806 น.ส.พรรณิภา สีบุ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

35 591820324 นายธนกร กลุวัตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591820325 น.ส.มนิตรา เชือ้เทศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591820331 น.ส.นารา แซ่ลี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591220825 น.ส.สุนสิา เนนิพลับ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

39 591320905 นายศิริชัย กรุดเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 591120621 น.ส.ศิริพร สินอยู่ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591720410 น.ส.พิมพ์พาพรรณ มลูสืบ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

2 591720406 น.ส.มณัฑนา รัตนปรีชา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 591720411 น.ส.ดิตฏญิาภรณ์ คุ้มเพื่อน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

4 591720427 น.ส.กลุนนัท์ วัฒนศิริ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

5 591720417 น.ส.นติยา เกณสาคู การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

6 591720401 นายสิทธิพล หงษท์อง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

7 591720423 นายอมัรินทร์ สุทธิสนธ์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 591720405 น.ส.หทัญาพร ศรีวังราช การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

9 591720422 นายมงคล หมืน่ศร การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

10 591720408 นายธีรภทัร์ สมส่วน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

11 591720419 นายรัตนกาญจ์ โพธิ์ศรี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12 591720415 น.ส.แจนจิฬา เอีย่มเชย การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

13 591720413 น.ส.วิริยา ครามโชติ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

14 591720416 นายเดชาพล พูลผล การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 591720426 นายสมหวัง จารัส การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 591720525 นายฐานนัดร กล้ากสิการณ์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

17 591720418 นายสุวัตร์ ต้นตระกลู การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 591120114 น.ส.สุทิตา ดิษสวน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

19 591120119 น.ส.ธนาภรณ์ สุขจิตร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

20 591120308 น.ส.หฤทัย เสนแกว้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

21 591120310 น.ส.ล าพอง การะภกัดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

22 591120309 น.ส.ณัฐพร ออ่นนุม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

23 591120306 น.ส.ฐิติพร พุ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

24 591120318 น.ส.วิชชุดา ดวงแกว้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

25 591120301 น.ส.สุธิตา รินทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

26 591120302 น.ส.สุพัตรา ทับทวี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

27 591121907 น.ส.ณัฐริกา ออ่นกล้ิง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 591420405 น.ส.ขวัญจิรา เอีย่มชู คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

29 591420402 น.ส.นทัรี ศรไว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591420409 น.ส.ชโลมพร วัฒนาธีระกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

31 591420401 น.ส.ดวงกมล กล่ินทรง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

32 591420410 น.ส.กนกพร ผาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

33 591420411 น.ส.นจิจิรา อุย้ไพบลูย์สวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

34 591720506 น.ส.พรรณวิภา ทองค า การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

35 591420403 น.ส.นศิารัตน ์กมุภพีงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

36 591420413 น.ส.หริญทิพย์ เผ่าพลทอง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

37 591720521 น.ส.สุวรรณา ชูเชิด การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

38 591720513 น.ส.สรวงสุดา สมชือ่ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

39 591120601 น.ส.ศุภมาส ด่ืมพุทรา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

40 591120616 น.ส.สุทธิภรณ์ ยิม้สว่างแกว้ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

41 591420407 น.ส.ฐาปน ีค าวาส คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

42 591120609 น.ส.ศิริญากร ธนานนัท์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

43 591120629 น.ส.เบญจวรรณ์ อว่มวงษ์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

44 591120628 น.ส.จิรภทัร์ สุขทุ่นฟุย ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

45 591120615 น.ส.สุประวีณ์ นกเที่ยง ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

46 591120617 น.ส.ทรรศนยี์ วัดแพง ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

47 591120602 น.ส.กนกรัตน ์หงษย์นต์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

48 591720515 น.ส.ขวัญสุดา ภหูนองโอง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

49 591720532 นายจิรัฐพงศ์ ค าอนิทร์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

50 591720510 น.ส.วิชชุดา เหมสิงห์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

51 591420415 นายจตุรงค์ โพลา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

52 591720531 นายธนากร กดัฟัก การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

53 591121814 น.ส.ฐิติมา เสือแดง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

54 591121809 น.ส.อานนัทิยา บวัเกษ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

55 591121827 น.ส.แสงมณีรัตน ์คงคูณ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120322 น.ส.โสรยา กาแกว้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

2 591120323 น.ส.พิชามญชุ ์ชนะบญุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

3 591120328 น.ส.สุดารัตน ์โมกไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

4 591120303 น.ส.สุชาดา ค้อมทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

5 591120312 น.ส.รัตติกาล ศรีแกว้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

6 591120316 น.ส.เจษฎาภรณ์ ขันนวน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

7 591120325 น.ส.วิราวรรณ ช่วยบ ารุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

8 591120329 น.ส.สาลิน ีบวัรมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

9 591120321 น.ส.ภาวดี สุดนมิติร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 591121104 น.ส.กนกวรรณ วุ่นแมส่อด ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

11 591121106 น.ส.นดัดา คุณสิน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

12 591121118 น.ส.วรนชุ เกตุกณัฑ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

13 591121117 น.ส.รัตนวัลย์ สิริปยิานนท์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

14 591121115 น.ส.อาทิตยา อดูอัว้ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

15 591121124 น.ส.อารียา ยามา ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

16 591121125 น.ส.อนิทุภา กลัยาลัง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

17 591121121 น.ส.นนัทกร ศรีเริงหล้า ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

18 591121116 น.ส.แกว้รุ้ง เมอืงนลิ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

19 591121110 นายอนกุลู คงคล้าย ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 591121114 น.ส.อรุณรุ้ง สุพร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

21 591121129 น.ส.กนกวรรณ สุวรรณ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

22 591121113 น.ส.เบญจรัตน ์วันใจ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

23 591121119 น.ส.นชุธิดา ขัดสาย ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

24 591121123 น.ส.สุวิมล ชูควร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

25 591121109 น.ส.กาญจนา ล้อมสุข ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

26 591121108 น.ส.อจัฉราภรณ์ ศรีฤทธิ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

27 591121103 น.ส.กรรณิการ์ วิชาวงษ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

28 591121102 น.ส.ศิริลักษ ์จงแสง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

29 591121130 น.ส.ฐนดิา ฉิมพาลี ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591121111 น.ส.จิตสมา ตะพานแกว้ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

31 591121128 น.ส.ทิพากร จันทะคราม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

32 591121126 น.ส.แสงเดือน แซ่ว่าง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

33 591121122 น.ส.วราพร เนาเหนยีว ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

34 591121120 น.ส.ปยิมาภรณ์ โตโทน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

35 591121107 น.ส.อนิทุกร พิลึก ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

36 591121101 น.ส.กาญจนา คุ้ยจุน่ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

37 591121112 น.ส.อจัฉรา กล้วยสูงเนนิ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

38 591120401 นายณัฐวุฒิ จรวุฒิพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

39 591121105 นายสมคิด แซ่ย่าง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

40 591121822 น.ส.อมุา ออ้ยฉิมพลี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591420406 นายไชยวัฒน ์ค าแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

2 591420414 นายพิชิตชัย ลอรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

3 591220208 น.ส.พัณณิตา ศิริ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220232 น.ส.บณุยานชุ วงษจ์๋า ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591220205 น.ส.ศศิประภา ศิริบรีุ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591220218 น.ส.ชุติมา ยงยศคีรี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591220203 น.ส.ดวงนภา แซ่ว้า ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591220221 น.ส.ดวงจันทร์ แสงทองศรี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591220206 น.ส.สุภาพร นุม่เกล้ียง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591220220 น.ส.ชนนกิานต์ เชียงงาม ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220211 น.ส.ภทัรวดี หลวงอนิทร์ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220226 น.ส.สุพรรณิการ์ จันทร์ศรี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591120102 น.ส.กมลชนก ชมเมอืง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

14 591120103 น.ส.เพ็ญนภา สืบสายรักกลุ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

15 591120111 น.ส.สุชา คีลีกงัวาล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

16 591120110 น.ส.รัตติกาล ภคัดีคุณธรรม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

17 591120120 น.ส.ธนชัพร สุริวงศ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

18 591121127 นายพงศธร แอบพรมราช ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

19 591121223 น.ส.ปริชญา โลไธสง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 591720526 นายเจษฎา แนวโสภา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

21 591121213 น.ส.มณีรัตน ์หาญเหีย้ม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

22 591121214 น.ส.พิมพิมล พละทรัพย์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

23 591220109 น.ส.ณัฐพร ทะวะลัย ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591220122 น.ส.มาริสา เขมา ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591220127 น.ส.ญาณิศา ออ่นนุม่ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591121815 น.ส.กฤติยาณี บดีรัฐ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

27 591121825 น.ส.มนิตรา พร้าโมต การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 591121823 น.ส.องัคณา พรมจันทร์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591121816 น.ส.รัตติยากร พุฒตาล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591121830 น.ส.ปรียาลัย นตุาลัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

31 591220112 นายพรสวัสด์ิ ต้ังแต่ง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591121826 น.ส.กญัธิชา แท่งทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

33 591120520 น.ส.นศิารัตน ์ส่องค าหล้า คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

34 591220311 นายสุพล - ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591120404 น.ส.เจนจิรา เขียวสอาด วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

36 591120417 น.ส.สุกญัญา แดงไผ่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

37 591220701 นายณัฐพงศ์ จันทร์ประทักษ์ ภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591620126 นายวัยธยา สระแกว้ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220716 นายกอ้งภพ วงศ์ใจจา ภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591220310 นายณัฐนนท์ ศิริชัย ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591320406 น.ส.ชญานันท ์กาฬภกัดี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591320403 น.ส.พรทพิย์ จันทร์นา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320407 น.ส.วาสนา คีรีศรีจรัส สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591320416 น.ส.สิริกานดา ทองปาง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 591320415 น.ส.ศิริขวัญ งามเจริญ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 591220231 น.ส.พทิยารัตน์ แหวเมือง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591720409 นายรณชัย วิชัยวงษ์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 591720414 น.ส.เกศรินทร์ เคียงข้าง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 591720435 น.ส.พรนภา ขุลีหลาย การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 591720404 นายภเูพชร เอีย่มแพร การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 591720437 น.ส.จุฑามาศ สินตะมะ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 591720432 นายก้องภพ ธนูพล การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 591720424 น.ส.สุภารัตน์ ขอนทอง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 591720431 น.ส.อัจฉรา หญ้าลาภ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 591220213 น.ส.ปภาวรินท ์อินหลวง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591820242 น.ส.ปาณิศา มีนิล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591820213 น.ส.จิราภรณ์ ชั่งทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591820211 น.ส.ชื่นสุข รุ่งกล่ิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220501 น.ส.มะไรพร เสนาสังข์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220503 น.ส.ชลธิดา ตันริน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220524 น.ส.ชฎาภรณ์ ทองพมิพ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591220522 นายณัฐพล สีหจักรติวงศ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591220517 นายอัษฎา ใจทา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591220518 น.ส.นิตยา แซ่ว้าง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591220520 น.ส.ธัญญลักษณ์ บตุรศรีเพชร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591220523 น.ส.สุวิมล เริงเขตการณ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591120425 น.ส.อุดมศรี นิสยันต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

28 591120409 น.ส.สโรชา ทองค า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

29 591120421 น.ส.สุทธิกมล พุ่มมาลี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

30 591120411 น.ส.วทนัยา พทิกัษธ์นากุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

31 591120413 น.ส.วรลดา เนียมเพาะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

32 591820215 น.ส.สุวิมล ก้อนจะลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

33 591820232 น.ส.สิริรัตน์ เร่ืองลือ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591820227 น.ส.นฤมล เอีย้งเถือ่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591820235 น.ส.กชกร สุขสัมพนัธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591820222 น.ส.ภมุศรินทร์ สุขแสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591220717 น.ส.ชัชฎาภรณ์ ทพิย์ประสาตร์ ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591820144 นายธัญญะ ศรีทศัน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220830 น.ส.กัลยรัตน์ โชคสุริยะสกุล การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

40 591320803 น.ส.ลักษกิา สมศักด์ิ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41 591320802 น.ส.ธมลวรรณ สิงหราช คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42 591220713 น.ส.สกุลรัตน์ สุวรรณ์ ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

43 591220706 น.ส.ปยินุช เมืองทอง ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

44 591220705 น.ส.วชิรญาณ์ ตันสิงห์ ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

45 591220707 น.ส.กิตติวรา ขุนพลึิก ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

46 591220714 น.ส.วงเดือน มุ่งรัศมีธรรม ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

47 591220516 น.ส.จุฑามาศ เพชรสกุลไพร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

48 591220702 น.ส.นันทภิา เขียวมณี ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

49 591220715 นายอภสิิทธิ ์กลัดอยู่ ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 591320612 น.ส.กิง่กาญจน์ สุดวิลัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51 591320602 น.ส.ณัฐวรรณ แจ่มใส ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52 591120811 น.ส.ชินานันท ์อินทพงษ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

53 591220104 น.ส.กรกนก แซ่ม้า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

54 591120501 น.ส.นันฐญา มโนมัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

55 591120414 นายสิทธิพงศ์ ทา้วจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591820312 นายฤทธิชัย พิหอม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591820311 นายปญุญพัตน ์ธีระกณัฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591120912 นายธนกร ทองคล่ี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

4 591121803 น.ส.สุนนัทา ศรีทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 591121828 น.ส.อารยา กมิพิันธ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 591121807 น.ส.สุวนนัท์ บญุธานี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 591121806 น.ส.สุธีรา เต็บโหง้ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591121817 น.ส.ดวงแกว้ จันเผือก การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591121824 น.ส.สิริวิมล เนือ้ไม้ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591121818 น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมสอน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 591120830 น.ส.กวินทิพย์ นาคประเสริฐ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591120810 น.ส.อรวรรณ เงินทอง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591120824 นายเจษฏากร กระหนาย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591120814 นายจันทพร เกษภงูา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591120807 น.ส.ปนดิา ชืน่ชม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591120829 น.ส.รฐาพร สนัน่เสียง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591120818 นายรังสิมนัต์ุ บวัเเย้ม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591120806 น.ส.ศิริพร แสงสาย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591120819 น.ส.นรินทร์ทิพย์ กา๋ต๊ะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591120804 น.ส.ปยิะนชุ ภสัสร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591120801 น.ส.สุดารัตน ์ทองเอีย่ม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591120823 น.ส.จินต์จุฑา ล้วนผาลึก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591120808 น.ส.พิชชาพร เจ็กใจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 591120812 นายจักรนรินทร์ ปญัญาค า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 591120802 น.ส.อรปรียา ดาวลอย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 591120826 น.ส.เบญจรัตน ์แกว้เกตุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

27 591120817 น.ส.อญัชลี เพ็งรอด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 591120828 น.ส.พลอยไพลิน เสนทาวงค์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591120813 น.ส.หทัยา ก าแพงแกว้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591820328 น.ส.น้ าฝน มากบ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591820319 น.ส.สุนติา ปก๊ต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591420519 นายจักกริช รัสมี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

33 591420525 น.ส.นลิะกรานต์ พินธุ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

34 591420524 น.ส.ตติยา ทองเครือ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

35 591420530 นายกติติกาล พรมอนิทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

36 591420509 น.ส.วิภา เนนิพลับ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

37 591420526 น.ส.นาตาลี แกว้วิชิต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

38 591420515 นายการรัตน ์สุขวาณิชวิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

39 591420514 นายวรพล รักแกว้ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

40 591120521 น.ส.นภิากรณ์ ธรรมใจ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591220411 นายพชรพล สอนมี การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591320901 น.ส.ณัฐกานต์ เนนิทราย เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320614 น.ส.รสสุคนธ์ โสภาค ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591720123 นายวินยั มศีรีสวัสด์ิ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

5 591720106 นายวัชรากร ศรีแตง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

6 591720104 น.ส.ประกายแกว้ นาคกอ้น เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

7 591720105 นายจิรพงศ์ วงษศ์รี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 591720101 นายพงษสิ์ริชัย สายสวาท เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

9 591720110 นายณัฐวุฒ นาคกนก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

10 591720125 นายอเุทน ฉัตรเงิน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

11 591720102 นายชฤทธิ์ ค าอนิทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12 591720116 นายณัฐกฤต สงภกัดี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

13 591720113 นายวิฑูรย์ บากบัน่ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

14 591720119 นายณรงค์ศักด์ิ ทับพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 591720107 นายยอดแดน วงศ์จันดา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 591320619 น.ส.นลิาวัลย์ ภูท่อง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591320613 น.ส.กมลวรรณ คร้ามเคลือ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591320625 น.ส.ศิริวรรณ์ พรมลา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591320616 น.ส.วิภาดา แกว้วงศ์มา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591320606 นายชัยณรงค์ กนัธิยะวงษ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591320621 น.ส.สุจินดา สีบญุมี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320618 น.ส.พรนภิา น ายศ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591320624 น.ส.พรพิมล พนาปานแกว้ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591420517 นายปญัญา จังพินจิกลุ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

25 591420505 นายสุภชัย เสือสูงเนนิ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

26 591420532 น.ส.สุจิตรา จ้อยกล่ิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

27 591420506 น.ส.ไสววรรณ บญุโท การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

28 591420508 น.ส.อญัชิษฐา สืบสมบติั การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

29 591420533 น.ส.สุทัศนยี์ ชืน่ผล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591420531 นายธีระ จิตต์หาญ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

31 591820333 น.ส.ศศิวิมล อยูย่อด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591120129 น.ส.ณิชกานต์ เอกมาตย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

33 591220808 น.ส.ศิริลักษณ์ ขัติยศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

34 591820332 น.ส.สุภาพร แซ่แสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591620127 นายมานะ วิวาสุขุ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591820224 น.ส.นาตยา สงเชือ้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591420534 น.ส.ปภสัสร ธนะมยั การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

38 591420503 น.ส.ธีริศรา ปชัชาตรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

39 591320201 น.ส.จุฑาทิพย์ ทองสุข เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 591320204 น.ส.ปานรัชน ีไพโรจน์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120418 นายภาณุวัฒน ์ชัยชนะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

2 591120405 นายหสันยั มมีขุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

3 591120410 นายมงคล ยัง่ยืนคุณธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

4 591420408 น.ส.อนญัญา พลแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

5 591420412 น.ส.วนดิา พึ่งมอญ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

6 591120522 นายนธิิพัชญ์ พึ่งสกลุ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

7 591120513 น.ส.ศกลวรรณ อยูแ่กว้ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

8 591120515 น.ส.ธัชมน สุริยะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

9 591120503 นายณัฐดนยั ซินศิริ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

10 591120502 น.ส.พรสุดา องอาจ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

11 591120504 น.ส.อนงค์พรรณ สอนทุ่ง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

12 591120517 น.ส.สุวิภา แสนใจกล้า คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13 591120527 น.ส.กชกาญจน ์เกตุนอ้ย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

14 591120524 น.ส.กานต์พิชชา ศรีโตนด คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

15 591120507 น.ส.จินดารัตน ์สิงคะนอง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

16 591120519 น.ส.วันลี ประดับบญุ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

17 591120516 น.ส.ธณิศรา ใจซ่ือ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

18 591120518 นายชนตั อุน่ประเสริฐ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

19 591120529 นายธนวิทย์ จันทร์ตุ้ย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

20 591120509 น.ส.ณัฏฐพร บญุญะตา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

21 591120511 นายอาทิตย์ ครองยุทธ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

22 591120510 น.ส.อนญัญา ตะริทา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

23 591120505 น.ส.นงลักษณ์ อาลัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

24 591120508 น.ส.ดิษาลักษณ์ รายะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

25 591720905 นายกฤตภาส เพียรธรรม อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 591120305 น.ส.ศศินา วงษบ์ญุมาก วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

27 591120319 น.ส.อ าพร เจตกสิกร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

28 591120317 น.ส.ดวงใจ แมงไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

29 591120313 น.ส.วัชราภรณ์ แผ่ทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591120330 น.ส.สกณุา กอ้นแหวน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

31 591120326 น.ส.ผกามาศ สายยศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

32 591820233 นายราชภฏั บญุโต รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591820228 นายศรัญย์ภทัร ทองนอ้ย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591820214 นายภานวุัฒน ์หมดสังข์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591320604 น.ส.จิราภรณ์ พิเชฐเกยีรติกลุ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 591320607 น.ส.พิทยารัตน ์เพชรประดิษฐ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 591820327 น.ส.ณัฐริกา พึ่งอนิทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591820226 นายวุฒิชัย ภาจันทร์โท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591320615 น.ส.แพรวา พรมทอง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 591820303 น.ส.โชติกา ใจแสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41 591320623 นายพงศธร อนิกรัด ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42 591320617 นายอษัฏางค์ ทามแกว้ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43 591320610 น.ส.จุไรรัตน ์โพธิบลัลังค์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 591320608 นายจุก ต้นตระกลู ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 591320605 น.ส.กาญจนา ศรีสุวรรณ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 591320611 น.ส.อภญิญา พลับดี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47 591320603 น.ส.ฐิติพร ขวัญพุทโธ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48 591220228 น.ส.กลัยา โมเทียน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

49 591220219 น.ส.วีรยา กระจ่างบา้น ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 591220214 น.ส.วันวิสา เกตุเกล้า ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

51 591220217 น.ส.อรอนงค์ แกน่พรม ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 591220204 น.ส.หทัยรัตน ์ชมภู ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

53 591220234 น.ส.ภทัราวดี เหล่าเขตรกจิ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

54 591121025 นายอทิธิพล ชนะภยั พลศึกษา คณะครุศาสตร์

55 591121024 นายราชันย์ กลีบเทศ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591121302 น.ส.นาฏยา ผูกพนัธ์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

2 591121305 น.ส.ประภสัสร ศรีวงษว์รรณ์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

3 591121307 นายธีรพงศ์ อินหล่ม คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 591121309 น.ส.ศศินา สกุณี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

5 591121310 นายบญุดนัย ค าขันตี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

6 591121322 นายสุรวุธ วงษง์าม คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

7 591121317 นายนันทวัฒน์ เสียงประโคน คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

8 591121304 น.ส.วิไลวรรณ ทานะ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

9 591120607 นายธนธรณ์ พนิิจทะ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

10 591120614 นายทวีเกียรต์ิ ชูศรี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

11 591320427 น.ส.อัจฉราภรณ์ ขอนทอง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 591320417 น.ส.ฌัชชา เขตกัน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 591320424 น.ส.อารีญา ค าไทย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 591320401 น.ส.ปาลิตา ปญัญาเสน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 591121804 น.ส.น้ าฝน อ าไพบลูย์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591120821 น.ส.นัทชา อิง้รัตน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591120430 น.ส.สุดารัตน์ ศรีกลอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

18 591121820 น.ส.รัตวรรณ ธรรมเชียง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121808 น.ส.นภสัวรรณ กันยาทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591121821 น.ส.สุกันยา ปาระวัติ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591121805 นายกมลภพ ไพโรจน์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591121813 น.ส.นิรชา จ าปาโชค การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591820326 น.ส.สมัชญา เงินทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591820307 นายคุณภทัร ปิ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591121011 นายวิศววิท นาคะเกศ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

26 591121005 น.ส.วรรษชล พริิยะพนัธุ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

27 591120928 น.ส.จารุนันท ์ส่องแสง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

28 591121004 นายรัตนชัย ขุนพลึิก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591121007 น.ส.ดาราวดี วงค์ครุฑ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

30 591121006 น.ส.ธัญญลักษณ์ เพยีรแก้ว พลศึกษา คณะครุศาสตร์

31 591120906 น.ส.อรณิช ตุ่นหสิงห์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

32 591220834 น.ส.กรชนก สุวรรณดี การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 10.00 - 12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 10.00 - 12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

33 591120924 นายสมประสงค์ ศักด์ิการินทร์กุล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

34 591120905 นายเดชาวัต ค าภโิร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

35 591120916 นายจิรายุ ศิริวัฒนกุล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 591121015 น.ส.นฤมล พุ่มใย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

37 591120919 นายจักรภพ พลูมณี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

38 571620238 น.ส.ภสัรา ต๋ันทา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591120927 นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 591121903 นายวรพล แซ่ว้าน เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591320418 น.ส.สิน ีหอมร่ืน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591121217 น.ส.พรพิไล ศรีหาวงศ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

3 591121222 น.ส.พิรญาณ์ สาลี ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

4 591121202 น.ส.วันสว่าง มว่งงาม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

5 591121212 น.ส.รุ่งอรุณ กาเทียม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

6 591121230 น.ส.จันทรรัตน ์บงึมมุ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

7 591121012 น.ส.มณัฑนา อ่ าเล่ห์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591320620 นายปรัชญา จันทร์แกว้ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 591121922 น.ส.อไุรรัตน ์แซ่ย้าง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 591220227 น.ส.พิตรานนัท์ ทนทาน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591121924 น.ส.สมฤทัย แซ่มา้ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 591220201 น.ส.นนัทศุภลักษณ์ มสีง่า ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220230 นายปฏกิรณ์ กอ้นวิมล ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591220215 นายวชิรวิทย์ วิธวงศ์ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220222 นายพาณุพงษ ์สาลี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591220224 น.ส.ศิรัญญา บ ารุงศรี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591220233 นายธีรศักด์ิ สืบต๋ัน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591121902 น.ส.แพรพลอย ปาสาโท เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591720434 นายอภศัิกด์ิ ทับผ้ึง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

20 591320705 นายคล้า แซ่ย่าง ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591820323 นายอานนัดา บญุชืน่ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591120913 น.ส.ศศิประภา อยูพ่ันธ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591120911 น.ส.ธนพร จันทร์แจ้ง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

24 591121901 น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591121002 น.ส.สุรัตน ์พระเนตรรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

26 591121308 น.ส.หยาดนภา อนิเล้ียง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

27 591121013 น.ส.นภาพร สมปญัญา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

28 591220126 น.ส.จุฑาทิพย์ ชืน่สุวรรณ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591120923 นายณัฐกานต์ ยะหวัฝาย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 10.00 - 12.00 น.

30 591121915 น.ส.อรวรรณ บญุจันทร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 591720607 นายณัฐพงศ์ ศิลาจันทร์ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

32 591720606 นายธนวัฒน ์ปะระปนิ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

33 591720608 นายอษัฎาวุฒิ เกษนาค เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

34 591720203 นายปริญญา หวานชิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120530 น.ส.ณัฐริกา จ๊ะสุนา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

2 591120506 น.ส.อัจฉรา โสดา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

3 591120526 น.ส.สาวิตรี กิง่จ าปา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

4 591120528 น.ส.บษุยามาศ ประเสริฐกุล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

5 591120525 น.ส.ฐานิดา แดงไผ่ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

6 591820329 นายอภสิิทธิ ์แสนค า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591820305 น.ส.รวิภา รัตนกฤษฎาธาร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591820308 น.ส.อรัญญา กิตติสิทโธ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820309 น.ส.วนัชพร ปรุาชะธรรมโม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820302 น.ส.ลลิตา ชมเชย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591121009 น.ส.พมิาย อินทร์ไทย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591121028 นายเนติชัย พนินอก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591820337 น.ส.กาญจนาพร แก้วภกัดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591820335 น.ส.พรสุภา โพธิม์ี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220506 น.ส.สุพชัรา ผิวจันทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591220525 นายจุตรเทพ ม่วงเก่า ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591820304 นายประสงค์ สายสินธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591720704 น.ส.ณัฐพร ยมรัตน์
เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 591220512 นายสุทธิพนัธ์ ทองไพรวัน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591720705 น.ส.ศิริแก้ว มากสวนปา่น
เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 591820310 นายศรัณย์ แก้วเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591820320 นายอาทติย์ จันทกึ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591920107 น.ส.ธาริณี ขวัญอาชากุล วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591920115 น.ส.นิภา แซ่เหื้อ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591920109 น.ส.กชพร สมัชญ์ส่ง วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591920103 น.ส.วิลาสินี บงึมุม วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591920101 น.ส.ณัฐสุภา ด าทรัพย์ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591820316 นายเมธี สายสุด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591920108 น.ส.พรนิชา สมัครเขตรการ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591920104 น.ส.นิภา พยัคฆโค วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591920114 น.ส.ปรีชญา สกุลข า วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591121314 น.ส.ศิรประภา ประเสริฐพรศรี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

2 591121324 น.ส.ปวีณา เจนจบ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

3 591121320 น.ส.กานติมา ทองเนื้อแปด คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 591121313 นายธนากร นินแสง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

5 591121319 นายอัมรินทร์ เอมสรรค์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

6 591121218 น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วจีน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

7 591121001 นายธีรวัฒน์ สุขประดิษฐ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591121010 นายพงศธร สายเสนี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591121027 นายภานุพงศ์ ดวงสมร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591121030 นายจิรกิตต์ิ รอดอยู่ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

11 591121029 นายชนะชัย บญุหลง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591121014 นายชินกฤต ประสพพงษ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591121003 นายปฐวี เกีย่วฟั่น พลศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591120901 นายพทัธพล ทพิย์เกษร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591121023 นายภผูา ภาคทนั พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591121022 นายกวิน นวนทตั พลศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121017 นายเกียรติศักด์ิ สมโภชน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591121019 นายศักด์ิสิทธิ ์สระเกษี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121018 นายชยพล วงศ์เปี้ยจันทร์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591120910 นายสุพจน์ แพงมี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591121913 น.ส.ณัฐชา ฉันทะมิตร เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591121918 น.ส.ญาณิศา เรืองแจ่ม เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591121916 น.ส.ทศันีย์ บรูณะ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591121910 น.ส.ประวีณา เครือทตั เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591121923 น.ส.ปยิธิดา สาบุ่ง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591121908 น.ส.สุธิมา จาดโห้ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 591121921 น.ส.จุฑามาศ ไชยศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 591220119 น.ส.จีรนันท ์วัฒนะ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220108 น.ส.วาทนิี ทศัสวัสด์ิ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591220131 น.ส.อรณี ทอ้งฟา้ธ ารง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220129 น.ส.เกวลิน จันทร์คง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591220124 น.ส.ชัญญาพชิญ์ พุ่มแฟง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 14.00 - 16.00 น.

33 591220136 น.ส.ยมนา คงสมบรูณ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591720204 นายชินกร วัฒนศิริ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

35 591121016 นายโชคชัย สิงหล์อ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591320409 น.ส.วันดี ราชทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591320402 น.ส.นฤมล ใจดี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320413 น.ส.นวลจันทร์ กวินวาณิช สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591320421 น.ส.นภิาพร จันทร์มาก สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 591320404 น.ส.รัฐฐา ระมัง่ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 591320410 น.ส.ณัฐริกา หอมร่ืน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 591320420 น.ส.น้ าเพชร ประพฤติถ้อย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 591320414 น.ส.พนดิา ใจแกว้ทิ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 591120930 นายสาริทธิ์ วงษคี์รี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591120907 นายอภศัิกด์ิ ฉิมนอก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

11 591120902 นายจิรพัฒน ์นอ้ยมว่ง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591120920 นายวีระพจน ์มต๊ิีบ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591120904 นายปยิพัทธ์ เกง่การเรือ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591120903 นายฐนากร นาทะยัพ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591120918 นายอานนท์ ศรีนาม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591120922 นายสุริยา ชืน่กมล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591120929 นายชัยวัฒน ์เกตุแกว้ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591120921 นายกติติธัช ฉิมทวี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591220318 น.ส.อลิสา รุ่งวิทยานรัุตน์ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591120925 นายอภสิิทธิ์ มฉีัตรี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591320704 น.ส.กลัย์สุดา ชาประเสริฐ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320703 น.ส.ชุติพา อยูก่รุง ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591320706 น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุสมาน ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591320707 น.ส.ปยินชุ เกง่รุ่งชัย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591720533 นายโยธกานต์ แสงแกว้ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 591720508 น.ส.อรณิชชา แหยมนิม่ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

27 591220202 น.ส.สุภสัสรา อน้เกษ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220225 น.ส.ปยิวรรณ  อ่อ่นจิว๋ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220505 น.ส.ณัฐชา ทิมแหง ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591120926 นายภทัรภณ คงสิน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591620135 น.ส.อัญชิสา ทพิย์ประสาตร์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591620128 น.ส.สุรีรัตน์ ขันติวงษ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591620121 น.ส.นภสัวรรณ ภูรุ่่งเรือง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591620140 น.ส.จุฬาลักษณ์ ฤทธิน์ุช นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591620114 นายจิตรกร สัมมานุช นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591620143 น.ส.กนกวรรณ สอนภกัดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591620136 น.ส.พรรณรายณ์ น้ าสังข์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591620129 นายศีลวัตร จันดีศรีเจริญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591620142 นายเนวิน เขียวเล็ก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591620145 นายธนพนธ์ ศรีเล็ก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591620124 นายธีรชัย สุ่มสาย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220511 น.ส.บษุยา พยอมหอม ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220515 น.ส.ชลธิฌา กรวยทอง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591220209 น.ส.ฐิติกา จันคง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220229 น.ส.วัชราภรณ์ บญุยืน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591121912 น.ส.พชัรี เพชรไทย เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591121905 น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์สว่าง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591620125 นายทรงวุฒิ เต็มทวี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591620105 นายอมรศักด์ิ โพธิค์ง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591320103 นายเมธา สันติวัฒนาพร วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591320105 นายอนุวัฒน์ ศรีลักษณ์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320114 นายสุวิทย์ สุขจันทร์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591320111 นายชารีฟ จันทร์ซ้อน วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591320115 นายรัฐกิจ จานเครือ วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591320101 นายชัยกร สาบตุร วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591720402 น.ส.กาญจน์ แสงสุวรรณ เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 591820220 น.ส.อรวรรณ เลิศวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591820205 นายวันเฉลิม น้ าจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591820238 น.ส.ลัดดาวัลย์ จันทรศรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591820223 นายณัฐวุฒิ ฉวีอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591820210 น.ส.มนัสพร พร้ิมไธสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591820221 น.ส.นัยนา สีอาด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 14.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 14.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

33 591820203 น.ส.ทพิวรรณ ไพรสนธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591820202 น.ส.ธนาภรณ์ แก่งศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591720221 น.ส.อารีย์ญา สุริวงษ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36 591720217 น.ส.ชินานาง ดอกมณฑา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 591720219 น.ส.ปทติตา จันทร เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 591720208 นายณัฐพล คงทน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39 591720205 นายนนทพทัธ์ สุขจิตต์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40 591720213 นายวัฒนา เยาว์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

41 591720212 นายณัฐชา อินทร์สุวรรณ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

42 591720218 นายเจม ทองแพง เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

43 591720209 นายสพล ไหมมาลา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44 591620134 นายเฉลิมพล ผลเศรษฐี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

45 591320112 น.ส.ยุพดี จุลสุข วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 591720103 นายภาคภมูิ สระบาศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47 591820239 น.ส.สุดารัตน์ สังวาลย์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

48 591720202 น.ส.เมธาวี บริบรูณ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

49 591920117 น.ส.สโรชา แซ่ม้า วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120304 นายพงศกร วงษก์จิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

2 591120406 น.ส.ผ่องพรรณ มลูสัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

3 591120402 น.ส.กณัฐิกา สุคนธานนท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

4 591120403 น.ส.สุธาสิณี นดัชืน่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

5 591120327 นายพงศธร เขียนสังข์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

6 591120422 น.ส.วราพร สิงหว์ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

7 591120412 น.ส.จันทิรา ย่านสากล วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

8 591120423 น.ส.สุภาพร กงภธูร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

9 591120420 น.ส.ขนษิฐา อยูท่ิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 591820313 นายศุภวัฒน ์ยิม้เจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591420511 น.ส.น้ าฝน บวัปาน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

12 591420513 น.ส.พรทิพย์ ใจไทยสงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

13 591220824 น.ส.อติพร จันทะขัมมา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

14 591121210 น.ส.อรุโณทัย กล่ินประทุม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

15 591121211 น.ส.ณัฐกมล วิเศษสุมน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

16 591320208 น.ส.ณัฐรัตน ์ตระกลูศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591220710 นายสงกรานต์ วัชรพิบลูย์ ภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591220708 นายอศิเรศ สนธิพงษ์ ภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591720908 นายวีรภทัร ศรีเดชมลทอง อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

20 591120712 นายกมัพล ศิริวรรณ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220826 น.ส.เจนจิรา พลเมอืง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

22 591220101 น.ส.Sun Yu ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591220140 Luomeng Wang ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591220810 น.ส.กติิมา มัน่กสิกรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

25 591220238 น.ส.Shuwen Zhao ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591220237 นายTianfeng Ma ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591220139 นายZuman Wang ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591820318 นายชัชวาล กนัธิยาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591720118 นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591720214 นายธิติ บตุรธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

31 591720803 นายเมธพนธ์ จันทร์เมา้ เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

32 591720801 นายสุทัศน ์จีนเพชร เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

33 591720811 นายอภวิัฒน ์วงค์ออ่ง เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

34 591420504 น.ส.อญัชิสา อนิทร์ศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

35 591320108 นายนดัธวุฒน ์แซ่มา้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 591720707 นายภควัต บวัพันธุ์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

37 591720709 นายปฏภิาณ จุย๋เกตุ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

38 591720708 นายพิชญะ อนิตาโสภี เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

39 591720523 น.ส.นรี จันทา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

40 591820340 น.ส.กลุดา พลากร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591121301 น.ส.หทัยกาญ มัน่คง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

2 591121325 น.ส.นทัธมน เมอืงทอง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

3 591121323 น.ส.ธนวรรณ ขุนอนิทร์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 591121306 น.ส.สุกญัญา กล่ินจ าปา คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

5 591121326 นายพัฒนพงศ์ มะยมหนิ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

6 591121220 น.ส.ปภาวดี เสือสูงเนนิ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

7 591220703 น.ส.วรรณา เมทา ภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591820339 นายเมธา ด้วงปล้อง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820336 นายปยิพร สิงหะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591120311 น.ส.สุพรรษา บญุเกดิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

11 591120315 นายภรศิษฐ สวัสด์ิรักษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

12 591121914 น.ส.สุธิดา มว่งพ่วง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 591121919 น.ส.วรรณิกา มดืแกว้ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 591121909 น.ส.วริศรา โมคลา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 591121906 น.ส.นสุรา วงมา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 591121911 น.ส.ปยิวรรณ สุขจิตร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591121008 น.ส.สุกญัญา ราชทรัพย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591421005 นายธนบดี เทศพร นเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

19 591121226 น.ส.นริมล หญ้าลาภ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 591121216 น.ส.ณัฐรดาธนษิฐ์ ขจรชมธนญั ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

21 591121205 น.ส.ลดาวัลย์ ธารานาถ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

22 591720501 นายชัยกร ออ่นสา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 591720503 นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

24 591220207 น.ส.สุดารัตน ์อนิเล้ียง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591720802 นายวรินทร์ เพ็ชรประดิษฐ เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 591720804 นายเกยีรติศักด์ิ ใจหมู่ เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

27 591620109 นายวัฒนะ มะลิพรม นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591720816 นายกฤษณะ คนหลัก เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

29 591720815 นายสุธิชัย เฒ่าเทพ เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591421011 น.ส.รัชนกีร บ ารุงศรี นเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

31 591720813 นายปณัณัฐนนท์ บวัส าลี เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

32 591121904 น.ส.สุนสิา จันทร์สูงเนนิ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 591121920 น.ส.วิภาภรณ์ ย้อมสี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 591421001 น.ส.สุภชัทรา แกน่แสง นเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

35 591720806 น.ส.กาลเวลา พัฒนะชัย เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

36 591820334 น.ส.ธิติมา ถาวร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591820134 น.ส.มานติา เพ็งสืบ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591121026 นายจิรสิน นาคนาม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

2 591320824 น.ส.นริศรินทร์ พันอ้น คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320805 น.ส.วิไลพร พูลลาภ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591320811 น.ส.ดลยา อยู่กรัด คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 591320804 น.ส.เบญจพร เสือค ารณ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 591320821 น.ส.พรชิตา เพ็งยิ้ม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 591320817 น.ส.ฉัตรสุดา จันทร์มณี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 591320829 นายทศวรรต รัตรดา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 591320816 น.ส.ปัฐยา มีสุข คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 591120514 นายวัฒนพงศ์ อันทะสา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

11 591320818 น.ส.มุธิตา ชะดาจันทร์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 591320819 น.ส.พรไพลิน พ่วงเฟื่อง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 591320826 นายกฤษณะ ภักดีรักษ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 591320825 นายณัฐวัตร ครุธพันธ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 591320806 นายนรวิทย์ ธารทาน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 591320820 นายทัพพ์ แซ่ม้า คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591320810 นายวรัญชิต แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591320809 น.ส.กิ่งกาญ ขบูรณ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591320807 น.ส.นวพร หารประชุม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591320812 น.ส.ณัฐวรรณ ศรัทธานนท์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591320813 นายธนโชติ เอี่ยมเปล่ียน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320827 น.ส.บุญสิริ แซ่พัว คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591220606 นายกิตติพงศ์ ชุมภู บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591220603 น.ส.ทัศนีย์ สิงห์ลอ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591220601 น.ส.ธีรดา ชนะภัย บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591220605 น.ส.จิราพร อินทรจันทร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591220610 นายกันตวิชญ์ ปานนิล บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220608 น.ส.จันจิรา สุขอยู่ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220602 น.ส.รุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591220604 น.ส.พิมพิดา เกิดศิริ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220607 น.ส.ภาวินี สิงห์อุดร บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591720511 นายประสิทธิ์ กันภัย การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33 591720902 น.ส.สุดารัตน์ ช้างสุวรรณ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34 591720537 นายศักด์ิสิทธิ์ ปานอินทร์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ที ่1 ปกีารศึกษา 2/2559

รายวชิาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่6 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบตัิการศูนยค์อมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ที ่1 ปกีารศึกษา 2/2559

รายวชิาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่6 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบตัิการศูนยค์อมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

35 591220335 น.ส.จีรภรณ์ มีมุข ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591820314 นายอดิศร พุกอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591720808 นายพีรพัฒน์ พัฒนะชัย เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 591220711 นายชลธี จุลจันทร์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591720805 นายชนะชัย เขียวสด เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40 591620108 นายอนุพนธ์ แย้มสกุลณา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41 591720810 นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

42 591720809 นายจักรกฤษณ์ ทูนฤทธิ์สระ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

43 591421002 นายภูธเนศ ชาเรืองเดช นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

44 591421016 น.ส.ภัทราพร ชูทอง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

45 591421006 น.ส.ศศิวิมล กิจพัตตราภรณ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

46 591421014 น.ส.อุษณีย์ ปูเครือ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

47 591421013 นายจักรกฤษณ์ ศุกร์ดี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

48 591421007 นายรัฏฐพิชญ์ นาคบรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

49 591421003 นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

50 591421008 นายกิติวัช ไก่แก้ว นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

51 591820143 น.ส.สิริศรัทธา สิทธิโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 591720814 นายวงศกร จิรพจนานนท์ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53 591720706 นายรังรัก กาญจนะจันทร์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54 591320301 น.ส.อภิชญา แสงอะโน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591122007 นายวีระศักด์ิ ทาดี ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591820136 นายกฤษฎา อิม่วงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591820137 นายพีรพล เพชรสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220331 น.ส.ไก ่เค่าเง้อ ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591820113 น.ส.ณัชชา ขุมเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591820107 นายณัฐวัฒน ์ไวยะเนตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591820109 นายศราวุธ ดอนชาไพร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591820301 น.ส.องัศนา พ้นภยั รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820126 นายฐากรู ผลเศรษฐี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820127 นายปรัชญา ยะปะตัง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591120415 น.ส.ณัฏฐณิชา ใจแสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

12 591120416 น.ส.ล าดวน ปานปลาเฒ่า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

13 591120428 น.ส.นฏัฐิน ีสามญัตระกลู วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

14 591220336 น.ส.ลินดา ธนาเขียว ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220337 นายเด่นพงษ ์ทวีสีสดสวย ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591120822 น.ส.นนทิยา พุ่มพวง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591820240 นายณัฐพงษ ์วงษพ์ันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591820129 นายวายุ จักรปา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591820101 นายโอภาส ศรีวังราช รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591820103 นายธีรศักด์ เรืองวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591820131 นายภาณพงศ์ อนิปกิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591820114 นายธงชัย คงอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591120407 น.ส.อนญัญา พรมมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

24 591720904 นายนคร เมอืงกระจ่าง อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

25 591720903 นายศราวุธ บวัทอง อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 591720906 นายวรรธนยั เกยีรติเจริญกลุ อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

27 591720907 นายวศิน เจนสาริกจิ อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

28 591820139 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591820140 น.ส.ชรินรัตน ์จีบกล่ า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591820118 น.ส.วราพร รังปญัญา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591820119 น.ส.ศิริธิดา ทวนธง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 551220715 น.ส.วาสนา สุขชิด สารสนเทศภมูศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 551220703 น.ส.สุดใจ เวรุวะนาลักษณ์ สารสนเทศภมูศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591121221 น.ส.กชกร อนกุลูวงษ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

35 591820102 นายภญิาธรณ์ ใบเนยีม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591820104 น.ส.ณัฐนชิา เจตเกษกจิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591820116 น.ส.มาติกา นนัตา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591820106 นายณัฐกานต์ กล่ินนาค รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591820132 นายรัตนกร ค าโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591820141 นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591820130 น.ส.บษุญา อา้ยแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591820105 น.ส.ปทัมชาติ สีหา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591820117 น.ส.อรทัย ขัติยะวงษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591820120 น.ส.นชุนาฎ จ าปาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591820110 น.ส.รัตนา มณฑา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591820112 น.ส.องัคณา วิชาหาร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591820121 นายธวัชชัย ภูบ่ าเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591820135 น.ส.เบญญารัตน ์ด้วงแหวะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820125 น.ส.จิราภรณ์ ปานเนยีม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820142 น.ส.รุจิรา บรรชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591820111 น.ส.ปยิะพร คงธนอภรัิกษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591820124 น.ส.พัชราภรณ์ ประภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591820115 นายจีรพัฒน ์โปรยเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591820138 น.ส.สุนสิา ปานแดง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591120820 นายทศพร อนรัุกษ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591120816 น.ส.ศลิษา เสือด้วง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591120805 น.ส.อมัรินทร์ จีนเพชร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591120815 น.ส.เมธิน ีกล่ินนวล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591120803 น.ส.เจนจิรา เพ็ชรมาก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591820306 น.ส.นรินทร ทับทัน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220321 นายเขมนริน เกตุทับทิม ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591120825 นายอภวิัตน ์สุริยะแสง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591120827 นายยศธน ศรีสุพรรณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 591620110 นายนฐัวัฒน ์เอีย่มครอง นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591620118 น.ส.กมลชนก ตะติยะ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591620116 น.ส.สุธิษา จันทับ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591620107 น.ส.กาญจนา ลัทธิ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591620141 นายธีธัช การะภกัดี นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591620113 นายพายุ สุขนอ้ย นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591121227 น.ส.อญัญาณี นามลู ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

31 591121225 น.ส.ศิราณี มพีันธ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

32 591820341 น.ส.คันธรส จีนเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591720901 นายจักรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อเิล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

34 591220236 น.ส.ประภาพรรณ ศรีเรืองพันธ์ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591220235 น.ส.ทิพย์สุดา ผัดแสน ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591220223 น.ส.ศิริวิภา นอ้ยรุ่ง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591220216 น.ส.ประพิมพร จันทร์คง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591220521 น.ส.จันจิรา ค าบรรลือ ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220510 น.ส.นภาพร แซ่มี ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591220508 นายธวัฒชัย แซ่เตา ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591120702 น.ส.ภควดี ทรัพย์คง ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591120709 น.ส.จุฬารัตน ์สาระโท ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591122005 นายพิเชษฐ์ ไชยสุระ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591122006 นายวงศกร สมบติัรุ่งอรุณ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591122004 นายนธิิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591122025 นายรังสิมนัต์ ไกรสีทา ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591122002 น.ส.มลัลิกา กล่อมปาน ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591122020 นายธีระพัฒน ์เทาทา ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591120112 น.ส.สุพิชญา บญุมาก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

10 591120122 น.ส.มนญัชยา สินยอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

11 591120121 น.ส.สุปรียา พวงทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

12 591120123 น.ส.รตนกร หงษไกร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

13 591120101 น.ส.วชิราภรณ์ ทาหว่างกนั การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

14 591120128 น.ส.กตัญชลี พวงมาลัย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

15 591120703 นายสุวิทย์ โทนสังข์อนิทร์ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591120710 น.ส.ศิรินภา กาบขุนทด ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591120707 นายปีพ่าทย์ รุ่งระวี ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591120701 นายณัฐวัฒน ์อดุมลาภ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591120711 นายอนรัุกษ ์โพธิ์จิว๋ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591120705 นายปริญญา หอมเย็น ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591320907 น.ส.ฐิติรัตน ์เขียวสุกร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320903 น.ส.กลัยา กนัทะวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591320911 น.ส.ปาจรีย์ วีระเสถียร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591320906 น.ส.อมลรุจี ทองมลู เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591122029 นายชนะวงศ์ ตรรกชนชูชัย ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591320311 น.ส.น้ าฝน เกดิจันทร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 591320314 น.ส.กลัยรัตน ์บาอนิทร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 591320303 นายขจิตศักด์ิ ขันเพชร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 591320309 น.ส.อภญิญา นมิติธรรมโสภณ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 17.00 - 19.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

30 591320310 น.ส.ธัญรดา รอดเขียว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 591320306 นายพงศ์พิสุทธิ์ ไทยแท้ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 591320308 น.ส.ภทัราวดี ธนะสูตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 591320304 น.ส.ณัฐธิดา สินสา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 591320109 น.ส.ปถัยา กลัดทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 591620123 น.ส.พุธิดา มนัดอน นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591620146 น.ส.วรรณศิริ พันแจ่ม นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591620132 น.ส.วราพร เชีย่วธัญกร นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591620119 น.ส.นภสัสร ตรีบพุชาติสกลุ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591620130 น.ส.ดลนภา พิลึก นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591620104 น.ส.อมุาพร ใจสอน นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41 591620117 น.ส.ศิริกาญจน ์เพ็ญศรี นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

42 591620138 น.ส.กลุนนัทน ์คุณุ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

43 591820212 น.ส.พร้อมศิริ กฤษวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

44 591620139 น.ส.ตวงรัตน ์แย้มภู่ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

45 591620103 น.ส.ณัฐธิดา พัฒด า นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

46 591120419 น.ส.พิมพ์ใจ วุ่นสุก วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

47 591120429 น.ส.ยุพารัตน ์เหมอืนรอดดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

48 591120408 นายรัชตะ แซ่ว่าง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

49 591220330 น.ส.มรกต เจริญผล ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 591220332 น.ส.เกศสยา ใจปนัทา ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

51 591220328 น.ส.วรรณนดิา เครือวัน ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 591220307 น.ส.ชุติมา โตพุ่ม ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

53 591220312 น.ส.นติยา ออ่นศรี ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

54 591720807 น.ส.เตชิน ีต๋าแปง เทคโนโลยีกอ่สร้าง คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

55 591122021 นายศรชัย มะลิพรม ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591420132 นายวชิรากร วังภงูา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

2 591420113 น.ส.สิริกลุ จันทิมา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

3 591420115 น.ส.กฤติยาภรณ์ ผลไม้ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

4 591420120 น.ส.พัชรินญา จันธง การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

5 591420105 น.ส.สุพัตรา บวัประเสริฐ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

6 591420103 น.ส.พรนภา ว่องวิการณ์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

7 591420106 น.ส.ภาวิณี อดุมนาค การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

8 591420119 นายนครินทร์ นามบตุร การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

9 591420144 น.ส.ผไทมาส คงเมอืง การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

10 591420118 น.ส.สุนษิา บางทอง การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

11 591420128 น.ส.ชลธิชา กล้วยตระกลู การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

12 591420125 น.ส.สุพรรณี คมปลาด การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

13 591420308 น.ส.ศิรินภา ฉัตรโต การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

14 591420346 น.ส.พรวฎร์ี กองเครือวัลย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

15 591420345 น.ส.ชลิตา หล่อพันธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

16 591520214 น.ส.ธนพร อนิสอน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

17 591520212 น.ส.อภชิญา ล้ือยอด การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

18 591520211 น.ส.ปทัมา ต้อยเรียง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

19 591520205 น.ส.พนดิา วงศ์สันติคีรี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

20 591520219 น.ส.ชลิตา สกลุนี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

21 591520206 น.ส.ศิริพร ออ่นฤทธิ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

22 591520232 น.ส.อญัชลีพร จันทน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

23 591520225 น.ส.วาสนา สุขเรือง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

24 591520227 น.ส.เกศณี อโนสา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

25 591520222 น.ส.ชลติชา เพชรทอง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

26 591520236 น.ส.ศุภาวรรณ สุขสวัสด์ิ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

27 591530119 นายโกนยั - การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

28 591520110 น.ส.ชนญัญา พุทธรักษา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

29 591520112 น.ส.จิราวรรณ บดีรัฐ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 10.00 - 12.00 น.

30 591520107 น.ส.นนทิชา เณรนอ้ย การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

31 591520121 น.ส.กาญจนา มสุีข การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

32 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภมูี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

33 591520130 น.ส.รุ้งทราย พุ่มไสว การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

34 591520120 น.ส.วันนภา จันแดง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

35 591520118 น.ส.อารีรัตน ์พรมจันทร์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

36 591520106 น.ส.เจนจิรา ค ามะปะนา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

37 591520114 น.ส.นนัท์นภสั นนัทะโกมล การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

38 591520108 น.ส.อาภสัรา ค าเลิศ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

39 591520122 น.ส.นภสัวรรณ มานอ้ย การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

40 591520123 น.ส.จารุณี ปอ้งบญุจันทร์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591520230 น.ส.อรนภิา คงศรีแย้ม การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

2 591520238 น.ส.จันทิมา ส่งสัมพันธวงศ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

3 591520237 น.ส.กาญจนา สุภา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

4 591520216 น.ส.กลุณัฐ มาแกว้ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

5 591520224 น.ส.เรืองลดา บญุโพธิ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

6 591520109 น.ส.นติยา ผ้ือยศ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

7 591520134 นายเดชา บญุสวัสด์ิ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

8 591520103 น.ส.ญาณี สารภษูติ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

9 591520101 น.ส.ศิริวรรณ เพ็งวงค์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

10 591520132 นายชิษณุพงศ์ วันมา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

11 591520140 น.ส.สุนติา นาคอน้ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

12 591520129 น.ส.ณัฐมล แนวหาร การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

13 591520102 น.ส.นชุนาถ ชุม่รัศมี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

14 591430129 นายศิริพงษ ์บญุนาค คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

15 571220408 นายธีระยุทธ คงมาต การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 571220409 นายธีรพงศ์ ช้างเนยีม การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 571220459 น.ส.ธมลวรรณ ส าเภาแกว้ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 571220404 น.ส.กลัยาณี เอีย่มเผ่าจีน การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 571220449 น.ส.อารียา บญุธรรม การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 571220452 นายสิริกร มหายศ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591430105 นายโชคอนนัต์ บดุดาวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

22 591430106 น.ส.กนกพร ฝนตะคุ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

23 591430120 น.ส.มลัลิกา แพงรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

24 591430121 น.ส.ขนษิฐา กวางแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

25 591430119 น.ส.อารีญา ค าแสน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

26 591420143 น.ส.สรัสวันต์ แกว้มกุดา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

27 591420107 น.ส.ชนมน์กิา ยาหอม การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

28 591420138 น.ส.มนิตรา พึ่งเงิน การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

29 591420133 น.ส.สุชาดา มารศรี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 10.00 - 12.00 น.
30 591420134 น.ส.ธัญญารัตน ์เมอืงนาคิน การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

31 591420141 นายศักด์ิชัย กาวิวงษ์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

32 591420112 น.ส.วารุณี มมีขุ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

33 591420129 นายนนัท์ธณปกรณ์ แสงสม การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

34 591420139 น.ส.ณัฐสุภา ประทิน การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

35 591420301 นายธนพล ทองหล่อ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

36 591420142 นายจตุรพร เสือสูงเนนิ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

37 591420109 นายนพรุจ พรหมชาติ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

38 591420108 น.ส.ปวีณา สวนจันทร์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

39 591420116 นายณัฐพล กาฬภกัดี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

40 591420332 น.ส.กานต์ชนก วัฒนวิการ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591520228 น.ส.ไอลีน วงษย์ะลา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

2 591520203 นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

3 591520229 น.ส.ณัฐณิชา พฒันะผล การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

4 591520209 น.ส.อุบลรัตน์ ดวงใจ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

5 591520207 น.ส.จุฑามาศ บวับาง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

6 591420323 นายสนวิธิญา ขมิ้นเเก้ว การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

7 591420325 นายสหพนัธ์ กอสัมพนัธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

8 591420320 นายปริญญา สนิทมาก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

9 591420110 น.ส.สริสตา โปทาเมือง การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

10 591420111 น.ส.เกวลี พนัธุบ์วั การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

11 591420331 นายสุมารถ อินประยูร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

12 591420344 นายวรพฒัน์ พามี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

13 591420338 น.ส.วิชชุตา ผลเจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

14 591420318 น.ส.โสภดิา นาคพนัธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

15 591420334 น.ส.อนงค์นาถ นิลประยูร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

16 591420316 น.ส.มัลลิกา วิมลพนัธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

17 591430107 น.ส.ภทัราภรณ์ ยศสมบติั คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

18 591430102 น.ส.กิตติญา ยงกูล คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

19 591430103 น.ส.นุชนาถ อินผ่อง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

20 591430108 น.ส.ล าพงึ อรรถารส คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

21 591420121 นายปฏภิาน อภชิัยนภากุล การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

22 591420127 น.ส.ศุภสิรา เมฆโต การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

23 591420117 น.ส.จันทมิา โยธะการี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

24 591420114 น.ส.แคทรียา แก่นจันทร์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

25 581720624 นายสถาพร โคตรศรี เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 581720614 นายธนวันต์ ภมูมาวงค์ เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 581720620 นายอนิรุทธ์ สมพงษพ์นัธ์ เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 581720642 น.ส.สุนิสา โพธิบลัลังค์ เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 581720627 นายชานนท ์หมวกเสนา เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 591420310 น.ส.ฐิติกานต์ พลัิยพงษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

31 591420309 น.ส.พรพรรณ รอดเขียว การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

32 591420349 น.ส.สุดารัตน์ มณีเขียว การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สอบวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สอบวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 10.00 - 12.00 น.

33 571220226 นายศุภชัย ทองชม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 571220210 นายปญัญา ผดุงลาภ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591520105 น.ส.วิภาวรรณ แหนน้ า การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

2 591520133 น.ส.ชมพูนชุ เหมอืยฝน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

3 591520117 น.ส.อรอนงค์ เจิมสุวรรณ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

4 591520125 น.ส.ศศิธร มาลี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

5 591520113 น.ส.กมลพรรณ ศรีเรือง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

6 591420126 น.ส.ปยิะพันธ์ ก าจัด การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

7 591420122 น.ส.นสิา อนิทพงษ์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

8 591420131 น.ส.อรอนงค์ วงค์เมอืงค า การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

9 591420130 น.ส.กชกร ค าเนตร การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

10 591420102 น.ส.รุ่งทิวา เถือ่นพ่วง การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

11 591420101 น.ส.ปนดัดา ปิน่โตนด การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

12 591420104 น.ส.กาญจนา วงค์หมืน่ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

13 591420135 น.ส.จารุวรรณ อิม่สุวรรณ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

14 591420136 น.ส.ศันศนยี์ มว่งแท้ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

15 591420140 น.ส.วิไลวรรณ สิงหว์ี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

16 591420124 น.ส.รัตติกาล สถิตยัง การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

17 591420311 น.ส.ณัฐนชิ พลแกว้ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

18 591420327 น.ส.นชุจริญา กอสัมพันธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

19 591420324 น.ส.สุพรรษา อบเชย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

20 591420342 น.ส.ประกายรัตน ์อดุมสุข การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

21 591420328 นายกติติศักด์ิ พุ่มทอง การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

22 591530101 น.ส.ธิดารัตน ์ริดบว้น การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

23 591530116 น.ส.พัทรีญา นลินามะ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

24 591520234 น.ส.จุฑามณี ทานะมยั การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

25 591520213 น.ส.ภทัรมน ดอกแหน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

26 591520210 น.ส.นาตยา เสือแจ้ง การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

27 591520239 น.ส.บษุยา สุขเกษม การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

28 591530102 น.ส.วริศรา ปานวงษ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

29 591530103 น.ส.อมติา ออซิน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-1 เวลา 14.00 - 16.00 น.
30 591520115 น.ส.พิชชาภา สีพุกก์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

31 591520127 น.ส.สิรินภา สว่างวงค์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

32 591520136 น.ส.ลภสัรดา เนตพัด การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

33 591520135 น.ส.ปภาวดี อยูบู่่ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

34 591520126 น.ส.เบญจวรรณ ข าศิริ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591520217 น.ส.วิลาสิณี เอีย่มรักษา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

2 591520220 น.ส.เพชรรินทร์ ด าสนทิ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

3 591520221 น.ส.วาสนา วารีสุข การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

4 591520235 น.ส.นติยา ทิยานนั การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

5 591520131 น.ส.ธิติมา ไพโรจน์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

6 591520138 น.ส.สุเมธี กล่ินบวั การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

7 591520119 น.ส.วันทนยี์ อนิต๊ะปกุ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

8 591520111 นายอดุม แมลงภู่ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

9 591520204 น.ส.สมหญิง พลอาจ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

10 591530117 น.ส.รัชดา กลัพฤกษ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

11 591530106 น.ส.วิราพรรณ ธรรมาพฤทธิ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

12 591530111 น.ส.อานษิา หวานอารมณ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

13 591530120 น.ส.ชุติมา ประเสริฐสังข์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

14 591530104 น.ส.นภาพร กาดนอก การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

15 591530107 นายปกรณ์ ข าปาน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

16 591530105 น.ส.พรสุดา พะโยม การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

17 591430117 น.ส.ทุติยาภรณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

18 591430118 น.ส.อารียา พิลึก คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

19 591430116 นายสุชาติ เครือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

20 591430115 น.ส.อนญัญา ทองแพ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

21 591430114 น.ส.วิมลรัตน ์ธนนัวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

22 591430101 น.ส.วนดิา แกว้มณี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

23 591430125 น.ส.จันทร์ทิพย์มา บรุุษ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

24 591430111 น.ส.รัชนกีร แซ่อึง้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

25 591430124 น.ส.ชนติา ออ่นแช่ม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

26 591420312 น.ส.ธัญญลักษณ์ ทศดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

27 591420302 น.ส.พัชรินทร์ พิโยค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

28 591420313 น.ส.สุนติา องักฤษ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

29 591420319 น.ส.วิภาวรรณ พรมรักษา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร

สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏบิัตกิารศูนย์ภาษา 5-2 เวลา 14.00 - 16.00 น.
30 591420322 น.ส.สุนสิา พูลสวัสด์ิ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

31 591420317 น.ส.สุมณฑิตา กัว้มาลา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

32 591420329 น.ส.อนรรคพร จันทร์ภริมย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

33 591420330 น.ส.ตะวัน แซ่หมี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 591520201 น.ส.วีรยา นิตฉิมพลี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

2 591520218 น.ส.ดาราพร จันทร์ค า การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

3 591520231 น.ส.ปริสา พรมดอนกลอย การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

4 591520233 นายคุณานนต์ ค าใส การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

5 591430126 น.ส.อรุณี สีโค คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

6 591430104 น.ส.สุพรรณี จันดี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

7 591430109 น.ส.สุกัญญา เรืองรุ่ง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

8 591430113 น.ส.ทศันีวรรณ์ พึ่งธรรม คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

9 591430127 น.ส.วนิดา สอิง้ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

10 591430112 น.ส.ณัฐชญา ข าทบั คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

11 591430110 น.ส.พมิพร มีเพชร คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

12 591530114 น.ส.เบญจวรรณ โปร่งพรมมา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

13 591530109 น.ส.อภริภทัธ์ กล่ินสุคนธ์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

14 591530110 น.ส.คนึงนิตย์ เจียระวาปี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

15 591530112 น.ส.รสสุคนธ์ จันทร์มณี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

16 591530108 น.ส.ธนัญชนก ต่ายสกุล การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

17 591530113 น.ส.ปรียานุช เอกปชัชา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

18 591420304 น.ส.ปทมุทพิย์ จอนพงษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

19 591420305 น.ส.สุภารัตน์ จันทร์ศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

20 591420306 นายกฤษณะ หลงมี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

21 591420340 นายปญัญา ฉ่ าแก้ว การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

22 591320503 น.ส.รัชนีกร โพธิไ์กร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591320504 น.ส.เจนจิรา เจริญศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591320501 น.ส.ธิติสุดา อุดมรัตนศิริชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591320505 น.ส.ไพลิน รอดเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591320507 น.ส.สุดารัตน์ แก้วดวงแสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สอบวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องปฏิบัตกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 595120132 นายปวิตร ปาเฉย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

2 595120105 น.ส.ศุวนันท ์ลอยฟา้เจริญสุข ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

3 595120103 น.ส.จุฑาทพิย์ ดุลยรัตนาชัย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

4 595120129 น.ส.อารียา เนาว์สันเทยีะ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

5 595120106 น.ส.มึคือนี ปแีจะ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

6 595120102 น.ส.รุ่งทวิา ทกัษส์กุลโรจน์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

7 595420216 นายวิชยุตม์ หาญพรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

8 595120206 นายปราโมทย์ สุวรรณโฉม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 595120113 น.ส.เกตน์สิรี ชูศิริ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

10 595120117 น.ส.บษุกร พรมโคตร ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

11 595120107 น.ส.ศศิธร กุม่เรือง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

12 595420104 นายธนากร ล้นเหลือ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

13 595120228 น.ส.กัลยารัตน์ เจริญถิน่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 595120220 น.ส.จันนิศา จุลมุสิก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 595120202 น.ส.บษุยพรรณ ค าพทิรูย์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 595120205 น.ส.ขนิษฐา ธรรมสงบยิง่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 595120209 น.ส.อังคนา เชี่ยวชาญพนาไพร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 595820153 นายวรกานต์ ดวงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 595420106 น.ส.ศศิวิมล อินหล่อ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

20 595420102 น.ส.มิตรสินี เนตรนิรันดร คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

21 595420103 นายชนาธิป ขันใจ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

22 595420107 น.ส.สิริพฒันา เพชรไทย คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

23 595120219 น.ส.จันทร์จิรา แสนเมืองอินทร์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 595120213 น.ส.อริศรา จันมา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 595420105 นายกิตติพงษ ์กัณฑวงศ์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

26 595120214 น.ส.ชนิฐษา จันเริง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

27 595120217 น.ส.ดนุนุช เครืออยู่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 595120230 น.ส.พริินทร ทเีมฆ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 595120207 น.ส.นาตยา ค าชู สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 595120120 นายนัทธพงศ์ หอมกล่ิน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

31 595120109 นายเจริญ แซ่ว้าง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

32 595120104 นายปรีชา ศรีจินดาวนา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

33 595120124 นายพรีะชัย ทายาทกวิน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

34 595120121 น.ส.น้ าฝน ใจโฮ้งล า ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

35 595120119 น.ส.พมิลวรรณ วิใจลอม ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

36 595120118 น.ส.พชัรินทร์ มูลเตรียม ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

37 595120203 นายมนตรี คล้ายบญุโต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

38 595420209 น.ส.อรประภา ใหมทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

39 595120216 น.ส.กมลกร เครืออยู่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

40 595120201 น.ส.นริสา ใจแปง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มอืการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 595820108 น.ส.เบญจมาศ ปา่ตาล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 595820131 น.ส.สิรินยา นาคผสม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 595120130 น.ส.รักษณิา บวัสกลุ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

4 595720221 น.ส.นชิธาวัลย์ พงษป์รีชา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

5 595720234 น.ส.พรหมพร เรือนใจดี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

6 595720222 นายกติติธัช ชนะภกัด์ิ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

7 595720205 น.ส.ภทัราพร รมณียวงษ์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 595720204 น.ส.บษุบา กอ้นจะรา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

9 595720233 น.ส.ลลิตา บวันา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

10 595720213 น.ส.เกศรา วิจิตรจรรยา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

11 595720201 น.ส.ศิรภสัสร ประโรมวงค์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12 595720218 นายจิรภาส ราชกาวี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

13 595720254 น.ส.ดวงฤทัย วังสมทุร การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

14 595720217 น.ส.พรปวีณ์ เชียงแทน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 595720238 นายอนชุา วารินสุก การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 595720207 น.ส.กมลวรรณ อนิตา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

17 595720224 น.ส.กญัญาลักษณ์ อนิลวง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 595720230 น.ส.จันแสง ชุม่ทิ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19 595720246 น.ส.อรยาณี พิกลุทอง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

20 595720202 น.ส.พัชรีภรณ์ โหราชิต การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

21 595720241 น.ส.กาญจนา เชียงแทน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 595720203 น.ส.เอ - การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 595720215 น.ส.จัญญารักษ ์กนัทะวงค์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

24 595720211 นายอ านวย วนาประทานพร การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

25 595720248 นายฐิติกร สิงหสุ์เส้า การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 595720226 นายอานภุาพ ฉิมพาลี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

27 595720228 นายอนรุิต บดต๋า การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

28 595720243 นายอาวุธ ค าหล้า การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

29 595720229 นายวันชนะ ดวงเเกว้ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.
30 595720220 นายไชยสิทธิ์ กระทิงไพรอง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

31 595720216 นายถิรวัฒน ์อดุจอม การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

32 595720209 นายจิตรกร ก าแพงต๊ิบ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

33 595720235 นายธนศักด์ิ บญุพิทักษ์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

34 595120123 น.ส.ทัตพิชา วิลาศไผ่เงิน ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

35 595120131 น.ส.พรนภา แตงกวานอ้ย ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

36 595120128 น.ส.วรางคณา ผิวละมลุ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

37 595120108 น.ส.อาทิตยา ศิริโสม ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

38 595120127 น.ส.แพรทอง ใจริน ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

39 595120101 น.ส.สุภาภรณ์ เพ็ชรบงัเกดิ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

40 595720251 นายพงศธร แย้มมี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 595720206 นายชาญวิทย์ แซ่กอื การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

2 595120222 น.ส.ใกล้รุ่ง ต๊ะสุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 595820104 น.ส.นารีรัตน ์มาลาคีรีกลุ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 595420203 น.ส.สุภาภรณ์ มะปอ้ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

5 595820147 น.ส.มณฑิรา สุภา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 595120126 น.ส.สุดารัตน ์โยธินพิมกุข์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

7 595820115 นายณฐพล กมุภากรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 595820109 นายอนศัุกด์ิ สุดเฉลามาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 595120125 น.ส.ศิริมา ทองหอ่ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

10 595120122 น.ส.กวิสรา อนิทะปญัญา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

11 595120221 น.ส.กชกร มัง่อะนะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 595120226 นายไพบลูย์ โอฬารทรัพย์สิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 595120227 นายจักรพงษ ์ต๊ิบเหล็ก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 595120218 นายธนายุทธ วงษค์ า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 595120231 นายวรัญญู วาริน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 595120223 นายศุภกร แสนกลุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 595120115 น.ส.สิรินยา จันทรัตน์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

18 595820103 นายกติติพล ลังกาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 595820134 นายทวีศักด์ิ ปญัญาค า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 595720219 น.ส.ฐานติา ประชากลู การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

21 595720253 น.ส.วริศรา อสิแมน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 595720250 น.ส.ปทัมวรรณ ปะนนัตา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 595720210 น.ส.ปานตะวัน ตาแปลง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

24 595720214 น.ส.นฤมล พุ่มมาลี การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

25 595720240 น.ส.ชุติมา ภชิญสกลุ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 595720231 น.ส.สุทิชา วงษส์า การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

27 595720208 น.ส.กณัทิรา สีนิว้งาม การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

28 595720227 นายสมบรูณ์ มณีมจัฉา การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

29 595720244 นายวิจิตร คงสิริกานน การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.
30 595720255 น.ส.ศุภาพรรณ อุน่วิเศษ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

31 595820119 นายหฤษฎ ์ค าปงึ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 595820117 นายนนัชนนท์ พูลสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 595820141 นายณัฏฐพล คุณาสิทธิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 595820149 นายณัฐพงษ ์ค าล าปาง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 595420101 นายสุริยะกาณฑ์ สุขแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

36 595720236 นายสิทธิพงษ ์ศิลาเพชร การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

37 595120215 นายเอนกชัย สืบสายทองดีแท้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

38 595120212 น.ส.จีรณา สายศรีโส สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

39 595120229 นายจักรี ตุ่นเฟือย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

40 595720245 นายสุฤทธิ์ เขียวนนัใจ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 595420207 น.ส.สุภาวดี วงษท์ิ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

2 595420202 น.ส.ศศินทร์ สุนทรวิภาต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

3 595420213 นายขจรยศ กองแอ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

4 595420214 น.ส.กญัญารัตน ์ไทยบญุทา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

5 595820121 น.ส.ติยากรณ์ วงษป์างมลู รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 595820123 น.ส.สาธิตา ศรทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 595820144 น.ส.วรรณวิสา สนสิทธิกนั รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 595820127 นายกฤษฏา ทองไทย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 595820122 นายรัชพล จันธิดา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 595820128 นายศราวุธ กอ้นหย่า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 595820113 นายทศพล พุ่มกล่อม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 595420201 น.ส.สุพิศ ศิริจิรัสยา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

13 595420204 น.ส.กาญจนา ค าภริมย์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

14 595420208 นายปยิะชัย อย่างยัง่ยืน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

15 595820118 นายอนชุิต ใจดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 595820105 นายเฉลิมพล ยอดกลยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 595120112 น.ส.เกศิณี ตะติยะ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

18 595120116 น.ส.อารียา สีบตุรา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

19 595120111 น.ส.ศิริวรรณ กติิแกว้ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

20 595120114 น.ส.ขนษิฐา แกน่มา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

21 595420206 น.ส.พัณณิตา ทองพยงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

22 595420215 นายขจรศักด์ิ มรดกศีรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

23 595820130 นายธีรพงศ์ สมค าปา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 595120225 น.ส.ดวงกมล บญุยัง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 595120224 น.ส.ประภาพร สุยะตุ่น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 595120208 น.ส.อรวรรณ มทีุ่ง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

27 595820150 นายสุพจน ์ปูส้ั่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 595820139 นายประกฤษฏิ ์ค าแปง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 595720225 นายทินกฤต ช้างเพชร การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.
30 595820114 นายณภทัร เสมา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 595820126 นายรัชพล ดีปญัญา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 595820106 น.ส.ศิรินญา จันธิดา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 595820116 น.ส.นฤเนตร เพชรคง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 595820135 น.ส.สุธิดา นหุยิน่ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 595820101 น.ส.มณฑกานต์ เชียงแขก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 595820145 น.ส.มณิสรา อมุา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 595820112 นายภานพุงศ์ ศรีทะหล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 595820124 นายกติติชัย โต๊ะทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 595820148 นายอนชุา เมธาสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 595820143 น.ส.วริศรา สารสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวชิา คณะ

18 595820110 นายภทัร ยะหวัฝาย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 595820152 นายกฤษฎา นุชารัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 595820129 นายปิยณัฐ บุญทาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 595720237 น.ส.อารีรัตน์ นาคสุพรรณ์ การจดัการโลจสีติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

22 595720239 น.ส.ตระการตา ชาญชนะกจิ การจดัการโลจสีติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

23 595820137 น.ส.ชนนิกานต์ วงษ์ละ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 595420210 นายณัฐชนนท์ เพชรบูรณ์ การจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ

25 595420109 นายอฐัวฒัน์ ถนัดค้า คอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ

** น่ังสอบตามล าดบัตามทีป่ระกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิ์สอบ **

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปกีารศึกษา 2/2559

รายวชิาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร [แม่สอด]

สอบวนัที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560   Laboratory (ตึกสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

** ให้รายวชิาเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 1 และรายวชิาเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 2  สอบพรอ้มกัน เฉพาะในวนัที ่7 กุมภาพันธ ์2560 **

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม: ส านักงานศูนย์ภาษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571



เลขทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล สาขาวิชา คณะ

1 595520112 น.ส.ขนษิฐา กติติพงศ์สรรค์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

2 595520116 น.ส.เพ็ญนภา ศรีชัยภญิโญ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

3 595520104 น.ส.พิมพกานต์ ใจกนั การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

4 595520125 น.ส.เกศณีย์ องการ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

5 595520121 น.ส.สุดารัตน ์แซ่มา้ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

6 595520102 น.ส.นฤมล วนาศรีธาดา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

7 595520110 น.ส.ศิรินทิพย์ พรมอนิต๊ะ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

8 595520107 น.ส.ชุติมา ชวาลคุณธรรม การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

9 595520105 น.ส.จรัณยา มะลิซ้อน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

10 595520124 น.ส.รัชนกีร เรืองนราทิพย์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

11 595520113 น.ส.พิมพิศา จังหวัด การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

12 595520109 น.ส.องัค์วรา ปญัญา การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

13 595520118 น.ส.นภิานนัท์ ใจริน การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

14 595520117 นายอาคเนย์ จันทะวงค์ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

15 595520111 น.ส.อชิรญา คชประเสริฐ การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

16 595520103 น.ส.รัตธิดา เทศนธ์รรม การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

17 595520106 น.ส.วิลาวัลย์ วงศ์นอ้ย การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร [แมส่อด]

สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560   Laboratory (ตกึสิรินธร)  เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : ควรมากอ่นเวลาสอบ 30 นาที และศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบยีบการสอบ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : ส านักงานศูนยภ์าษาชั้น 2   โทร. 055-706555 กด 1571


