
ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311100231 นางสาว บุญพาวาส เผือกประดษิฐ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 6311100215 นาย ชุตพิล ฉว้นกลิ่น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3 6311100207 นางสาว สุนัดดา ฮุยเกี๊ยะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4 6311100199 นาย เกยีรตศิักดิ์ ไทรสลุง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5 6311100223 นาย ทศพล ทพิย์คงคา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 6311100181 นางสาว วาสนา นักจะเข้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

7 6311100058 นางสาว พัชรพร เดชานุภาพ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

8 6311100249 นาย ธนวชิญ์ ลเีจริญพสิฐิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

9 6311100264 นางสาว จุฬาลักษณ์ เทพหวัง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

10 6311100272 นางสาว ปาจรีย์ พรหมใย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

11 6311100280 นางสาว อมลรุจี พรรณหาญ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

12 6311100298 นางสาว วริศรา เลศิกลาง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

13 6311100306 นางสาว มารีนา สุทธิกลับ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

14 6311100314 นางสาว ศุภสิรา ทองค า วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

15 6311400326 นางสาว ณภัทร อุปมัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

16 6311400383 นางสาว พรทพิา โพธิ์มงคล ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

17 6311401407 นาย วรีวชิญ์ นพวัฒนธ์ีรธร ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

18 6311411976 นางสาว สุพรรษา กลูพรม ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

19 6311471475 นางสาว ฐนชิา ดาราพทิักษ์ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

20 6311471459 นางสาว ธนดิา กลา้พร้อม ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

21 6311411091 นางสาว รตฟิา สัพพะเลข ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

22 6311471434 นาย จารุพงศ์ จันปัญญา ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

23 6311472002 นาย ปติิ ลัดลอย ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

24 6311472028 นางสาว มัชฌิมา กลัดเพชร์ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

25 6311411109 นางสาว เมฒติา หนูนอ้ย ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

26 6311472523 นางสาว สุภัสสร แสนกลา้ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

27 6311472754 นางสาว สริิกญัญา แพแกว้ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

28 6311472747 นาย ฐิตพิงษ์ โลหติสกลุ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

29 6311472895 นาย ภัทรชัย ดอกนาค ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

30 6311473737 นางสาว พมิชนก หาญระวี ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

31 6311411075 นางสาว ชมภูนุช สุดสวาสดิ์ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

32 6311400268 นางสาว ดุสติา หมุ่ยมาศ วารสารศาสตร์ดจิทิัล

33 6311400250 นางสาว อสิราภรณ์ ละออแช่ม วารสารศาสตร์ดจิทิัล

34 6311401456 นางสาว เจนจริา วาศนบ์ุญมา วารสารศาสตร์ดจิทิัล

35 6311471574 นาย สุรชัย สุธงษา วารสารศาสตร์ดจิทิัล

36 6311471525 นางสาว อัจฉรา ศุกระคุปต์ วารสารศาสตร์ดจิทิัล

37 6311471566 นาย สหรัฐ สทิธิพันธ์ วารสารศาสตร์ดจิทิัล

38 6311471541 นาย อาชวติ โพธิวรรณ์ วารสารศาสตร์ดจิทิัล

39 6311471517 นางสาว ธีรภัทรษร บัวประเสริฐ วารสารศาสตร์ดจิทิัล

40 6311471996 นางสาว ปยิะมาศ เสาทอง วารสารศาสตร์ดจิทิัล

41 6311472341 นาย จารุวทิย์ ผ่องผุด วารสารศาสตร์ดจิทิัล

42 6311472358 นางสาว ปยิะมาศ เสาทอง วารสารศาสตร์ดจิทิัล

43 6311472366 นางสาว ภัคนันท์ เรืองฉาย วารสารศาสตร์ดจิทิัล

44 6311472572 นาย สหัสวรรษ พงษด์ว้ง วารสารศาสตร์ดจิทิัล

45 6311473620 นาย ณัฐวุฒิ ค าภา วารสารศาสตร์ดจิทิัล

46 6311473687 นางสาว สุธินันท์ เถยีนตธิรรม วารสารศาสตร์ดจิทิัล

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311471079 นางสาว วรกมล เย็นสุดใจ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

2 6311401316 นาย รฐภูมนิทร์ นาอุดม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

3 6311400110 นาย คามนิ ศลิปประเสริฐ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

4 6311401225 นางสาว อักษราภัค ประกอบมี วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

5 6311401357 นางสาว อมรรัช พมิขุนทด วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

6 6311401290 นางสาว ปัทมวรรณ สุวรรณยุทธ์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

7 6311401324 นางสาว ชฏากาญจน์ เวยีงวรีะ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

8 6311411315 นางสาว สุพรรษา จนิพลพ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

9 6311411240 นาย รักชาติ แสงออ่น วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

10 6311411331 นาย ณัฐกานต์ จุลอักษร วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

11 6311411208 นาย กรทักษ์ ทองดี วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

12 6311411190 นางสาว พรพชิชา เลศิประกายแสง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

13 6311411125 นาย สุทธิเกยีรติ วงมะแสน วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

14 6311471616 นาย มหาสมุทร หนูนารถ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

15 6311471632 นาย วรพล ปานไทย วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

16 6311411216 นางสาว ฐิตมิน นันโท วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

17 6311471608 นาย ณัฐวุฒิ มาเมอืง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

18 6311411265 นาย ชัชพงษ์ นาคอุดม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

19 6311471665 นาย กติตธิัช ทองณรงค์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

20 6311471657 นาย นพรัตน์ เตจะนนิ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

21 6311471699 นางสาว ภัสสร โพธิ์หมวก วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

22 6311471582 นางสาว ไตยฟา้ คุ้มศรีไวย วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311411281 นางสาว พมิพธ์ิดา ขัตยะราช วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

24 6311401274 นางสาว อารยา ปอ้มทอง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311411257 นาย ณภัทร ย้ิมแย้ม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

2 6311471640 นาย ญาณารณพ เศรษฐประณัยน์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

3 6311471624 นาย ปาณัสม์ บุญนพ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

4 6311411299 นางสาว พาโชติ ท านองนาค วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

5 6311411133 นาย อศิรา ก าไรรักษา วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

6 6311411273 นางสาว ชนสิรา อนิทอง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

7 6311471590 นางสาว พรพชิชา เลศิประกายแสง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

8 6311472085 นางสาว เพชรพลอยลนิ ศรีลาแสง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

9 6311471673 นางสาว อวัสดา ผูกฤทัย วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

10 6311472051 นาย ชยานันท์ มังกโรทัย วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

11 6311411141 นาย ธีรศักดิ์ อภัยยา วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

12 6311472044 นาย จริเมธ สงิวรัิช วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

13 6311472077 นาย ธีระยุทธ พูลศริิมงคลชัย วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

14 6311472119 นางสาว เอเซยี เลาะมณี วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

15 6311472101 นาย อัมรินทร์ โสดกลาง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

16 6311472176 นางสาว วสิาคริทร์ ออ่นศรี วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

17 6311472093 นาย รชตะ สรวลส าเริง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

18 6311472242 นาย นนทวัน เพ็งจันทร์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

19 6311472234 นาย เกรียงไกร บุญเย่ียม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

20 6311471681 นาย สุทธิภัทร ค าภา วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

21 6311472440 นาย รวภิาส ด านา วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

22 6311472432 นางสาว นภัสสร เกง่สกลุ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311472473 นาย รัชชานนท์ จันทร์เทพย์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

24 6311472465 นางสาว ประสมทรัพย์ อนิออ่น วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

25 6311472499 นางสาว คร์ิรันทร์ดา จรัิชธานนท์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311472614 นางสาว ศริินทร์ธร ทัดไธสง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

2 6311472622 นาย เอกรินทร์ ศรีทอง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

3 6311472606 นางสาว วนดิา ปานพรม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

4 6311472598 นางสาว พรประภา โฆษติเสนย์ี วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

5 6311472762 นาย ธรรธวัช สุตันตานนท์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

6 6311472770 นาย โปษัณ พงษช์้าง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

7 6311472788 นาย สริวชิญ์ มิ่งแกว้ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

8 6311473117 นางสาว พชิญส์นิี ศรีวงราช วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

9 6311473109 นาย ปริญญา มั่นคง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

10 6311473166 นางสาว กญัญาภัทร นชิาชาติ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

11 6311473182 นาย นลนิ กฤษฎากลุ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

12 6311473158 นาย กชกร กอ่ทรัพย์ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

13 6311473174 นางสาว กานตธ์ิดารัตน์ พัดจันทร์หอม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

14 6311473331 นาย ปกรณ์ ยางงาม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

15 6311473448 นาย มงคล สายแวว วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

16 6311473422 นางสาว นริศรา จุลพล วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

17 6311473430 นาย นัชชา กฤษฎากลุ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

18 6311473604 นาย ณัฐวุฒิ ขันเงนิ วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

19 6311473638 นางสาว คริภัสสร นวลนุ่น วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

20 6311473745 นาย จริพงศ์ แพงภูงา วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

21 6311473752 นาย ภัทรธร อบิรอฮีม วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

22 6311473760 นาย อามนี มาลี วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311473802 นาย นลนิ นาลาด วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

24 6311473810 นาย อัษฎาพงศ์ แทนทอง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

25 6311472549 นาย พงศเ์งนิ ขอมทอง วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311473877 นางสาว กานตธ์ิดา อนิทร์จันดา วทิยุโทรทัศนแ์ละสื่อใหม่

2 6311411497 นางสาว ฐิตนิันท์ สุวรรณ์ การเงนิการธนาคาร

3 6311471152 นาย ธนพล วรเกยีรติ์วัฒนา การเงนิการธนาคาร

4 6311411505 นางสาว กนกวรรณ ศริิหลา้ การเงนิการธนาคาร

5 6311471160 นางสาว สุชาดา บัวสุวรรณ การเงนิการธนาคาร

6 6311411521 นางสาว สุนสิา สลีาวงษ์ การเงนิการธนาคาร

7 6311471855 นางสาว อรัญญา ทับฉ่ า การเงนิการธนาคาร

8 6311471848 นางสาว สุชาวดี สมบุญวงศศ์ริิ การเงนิการธนาคาร

9 6311473661 นางสาว ศติาภา กลุบา การเงนิการธนาคาร

10 6311400482 นางสาว นนทนัดดา สอดสี การจัดการ

11 6311400391 นาย พงศพ์ัฒน์ เพ็ชรเกื้อ การจัดการ

12 6311400466 นางสาว สุวนันท์ เขจรกลาง การจัดการ

13 6311400425 นางสาว สุพชิญา มลยงค์ การจัดการ

14 6311400441 นางสาว ณัฐพร สมประสงค์ การจัดการ

15 6311400458 นาย ชัยวัฒน์ เมฆวัน การจัดการ

16 6311411562 นางสาว หอมแดง ค าแกว้ การจัดการ

17 6311411653 นางสาว ณพรรธสร ชาตเิจริญ การจัดการ

18 6311411703 นาย สุนทรวัฒน์ สายทอง การจัดการ

19 6311471178 นางสาว ธมลวรรณ ดโีย การจัดการ

20 6311411836 นางสาว ปยิะฉตัร แกว้วเิศษ การจัดการ

21 6311411877 นาย สุรพล บุปผา การจัดการ

22 6311411596 นาย อานสิงค์ บุญรัตน์ การจัดการ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311471038 นางสาว เสาวรส ดนิขุนทด การจัดการ

24 6311471020 นางสาว ขนษิฐา ไวย่ิงยุทธ์ การจัดการ

25 6311411612 นางสาว กาญดาวศรี นิ่มวลิัย การจัดการ

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311411570 นาย กมัปนาท ดาวโชติ การจัดการ

2 6311411646 นางสาว ชนากานต์ ชัยแปน้ การจัดการ

3 6311471194 นางสาว แนน แซฉ่ั่ว การจัดการ

4 6311411794 นาย มนัสศักดิ์ สุขพพิัฒน์ การจัดการ

5 6311411661 นาย วัชรพงศ์  พัวเนี้ยว การจัดการ

6 6311411679 นาย อนรุิช สุขสวัสดิ์ การจัดการ

7 6311471012 นางสาว สริิยากร วงษเ์พ็ชร การจัดการ

8 6311411638 นางสาว ณิชกลุ ตระกลูรัมย์ การจัดการ

9 6311411737 นาย วันชัย อุปพันธ์ การจัดการ

10 6311411695 นาย มงคล ศรีรัตน์ การจัดการ

11 6311471970 นางสาว จันทร์จริา เสอืเย๊ะ การจัดการ

12 6311472200 นาย วรีะชัย เนตรมนตป์ระภา การจัดการ

13 6311472309 นางสาว จันทร์จริา เสอืเย๊ะ การจัดการ

14 6311472317 นาย นันทกร ช้ าเกตุ การจัดการ

15 6311472416 นาย ปรินทร์ เจริญใจ การจัดการ

16 6311472390 นางสาว จุรีรัตน์ เลศิชัย การจัดการ

17 6311472408 นาย ธิตพิล อนันตพันธ์ การจัดการ

18 6311472663 นางสาว ขนษิฐา ไวย่ิงยุทธ การจัดการ

19 6311472697 นางสาว เสาวรส ดนิขุนทด การจัดการ

20 6311472689 นาย เจตณัฐ นอ้ยจนี การจัดการ

21 6311472671 นาย จรีวัฒน์ มายะการ การจัดการ

22 6311472796 นางสาว เมธินี ฤกษง์าม การจัดการ

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311472986 นางสาว จันทมิา สมพนิจิ การจัดการ

24 6311473570 นางสาว รัตนาวลี นอ้ยพี การจัดการ

25 6311473588 นางสาว สุพรรษา พงษต์น้ การจัดการ

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311473786 นาย ธนาโชค เกดิหล า การจัดการ

2 6311473836 นางสาว กรกนก พพิธิ การจัดการ

3 6311400573 นางสาว สุพักตรทวี รัตนภักดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์

4 6311400490 นางสาว อรวรรณ เกยีรตเิวโรจน์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 6311400524 นางสาว ปยิะธิดา โพดเฟื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์

6 6311471251 นางสาว เบญจณี แกว้มูลมุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์

7 6311471269 นางสาว พรรณกาญจน์ สุวรรณผิว การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8 6311411968 นางสาว สุภากรณ์ แกว้พลิา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

9 6311471236 นางสาว ภูมรัิตน์ ยอดย้ิมศริิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10 6311412008 นางสาว ศศธร โพนนอ้ย การจัดการทรัพยากรมนุษย์

11 6311471210 นางสาว ช่อผกา ไกรทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์

12 6311471228 นางสาว ณัฐชยา คงเจริญ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

13 6311471277 นางสาว ธัญญลักษณ์ อนิทร์ศริิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

14 6311471921 นาย พชิิตพล ใจมั่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์

15 6311472218 นางสาว ปวณีรัตน์ บุญมาก การจัดการทรัพยากรมนุษย์

16 6311406861 นางสาว วรรวสิา พรมลา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

17 6311472424 นาย นัฐวุฒิ ทองชู การจัดการทรัพยากรมนุษย์

18 6311472812 นาย ปภาวชิญ์ ชงเชื้อ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

19 6311472820 นาย อดศิร หนุนโชค การจัดการทรัพยากรมนุษย์

20 6311470832 นางสาว ศศธร โพนนอ้ย การจัดการทรัพยากรมนุษย์

21 6311400144 นาย กติตชิัย เจษฏาเกษมวมิล การตลาด

22 6311400037 นางสาว วาสนา ชัยมงคุณ การตลาด

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311400193 นาย พลวัฒน์ บุญรัตนไมตรี การตลาด

24 6311412362 นาย จักรภพ วรีะวงษ์ การตลาด

25 6311412032 นางสาว ณัฐนรี นาวาทอง การตลาด

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311412479 นางสาว รษา จ านงศาสตร์ การตลาด

2 6311412388 นาย สุจริตชน สุร าไพ การตลาด

3 6311471301 นาย ณัฐวัฒน์ สุดจนิดา การตลาด

4 6311471285 นางสาว จารุวรรณ ศรีวเิวก การตลาด

5 6311471319 นาย ภูริช มาแสง การตลาด

6 6311470824 นางสาว ศศธิร เนยค า การตลาด

7 6311412438 นางสาว นภัสษร สั่นสทา้น การตลาด

8 6311412347 นางสาว นลิุบล น าภา การตลาด

9 6311412503 นาย ธวัชชัย ดาแกว้ การตลาด

10 6311471335 นางสาว สลลิทพิย์ ค าภักดี การตลาด

11 6311412545 นาย เจษฎาพร บุญสอน การตลาด

12 6311471293 นางสาว ดารัญชนา ดุลยะลา การตลาด

13 6311412339 นาย วุฒชิัย จันทบุรม การตลาด

14 6311412297 นางสาว กรรณิการ์ บุญมา การตลาด

15 6311412321 นาย ภาวติ ธีรพรอมรกลุ การตลาด

16 6311471905 นางสาว ภคปภา ไวทยะวาจา การตลาด

17 6311412529 นาย ธนากร ศรีจนี การตลาด

18 6311471871 นางสาว จริารักษ์ พาขึ้นพร้อม การตลาด

19 6311471913 นางสาว อาภาวดี มาที การตลาด

20 6311471897 นางสาว ปณิชา ชาตนิาฮี การตลาด

21 6311471889 นางสาว ดุษฎแีกว้  ุบุญประสพ การตลาด

22 6311472275 นาย ปฏภิาณ ทองมา การตลาด

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311472283 นาย หนึ่ง แดงบาง การตลาด

24 6311472267 นาย กฤษณพรหม จันทร์แกว้ การตลาด

25 6311472291 นางสาว กณุชญามณ โมคศักดิ์ การตลาด

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311472705 นางสาว อมรรัตน์ มูลศรี การตลาด

2 6311472804 นางสาว จริภญิญา เจริญศรีเมอืง การตลาด

3 6311473364 นาย  ปยิะ ดาวซอ้น การตลาด

4 6311473380 นาย อทิธิโชติ สหีะนาม การตลาด

5 6311473398 นาย อุดมทรัพย์ วริะบรรณ การตลาด

6 6311473554 นางสาว จรีวรรณ ดษิทนง การตลาด

7 6311473653 นาย พลกฤต มัสตูล การตลาด

8 6311473885 นางสาว พรนภา พลวจิติร การตลาด

9 6311400607 นางสาว สุพศิรา เกดิสวัสดิ์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

10 6311401373 นาย ศุภณัฐ ฤทธิจันทร์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

11 6311400649 นาย ไชยวัฒน์ สุทธิ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

12 6311400615 นางสาว อารียา อาจหาญ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

13 6311411430 นาย ศุภฤกษ์ สาหร่ายส าโรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

14 6311411380 นาย ดนุพร เพยีรไชยนน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

15 6311411349 นาย ชนะชลณ์ ฉววีงค์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

16 6311471509 นาย พงศพ์ชิาญ วังเมอืง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

17 6311471483 นาย วงศพัทธ์ เวชบุตต์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

18 6311411398 นาย สมติธิ์ โกมลวาสี คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

19 6311411463 นาย จริศักดิ์ จะยันรัมย์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

20 6311411372 นาย จรีะศักดิ์ ไชยแสง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

21 6311411364 นางสาว บุญธิชา ไพบูลย์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

22 6311411406 นางสาว สุปราณี เจริญสงา่ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที1่ เวลา 8:30 น. - 9:15 น.

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311471954 นางสาว มะขาม ธรรมจ ารัส คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

24 6311471947 นาย พรีณัฐ เลาสุวรรณาหยก คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

25 6311471939 นางสาว พรพมิล สาทประเสริฐ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 1 เวลา 08.30-09.15น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311471962 นางสาว ไอริสา สัมพันธ์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

2 6311472226 นาย คตีา ทองบอ่ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

3 6311472481 นาย รัชพล เอื้อมเกบ็ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

4 6311472515 นาย ธนภัทร รัตนกลู คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

5 6311472838 นาย ปรัตถ์ รุ่งเรือง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

6 6311472952 นางสาว มธุรส บัญฑะมาลกีลุ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

7 6311473562 นาย นภสนิธุ์ จันทร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

8 6311473612 นาย ธนโชติ มณีสุขศรี คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

9 6311473828 นางสาว นฤมล สามคุ้มทมิ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

10 6311400730 นางสาว นจิศลิ พบพมิาย บัญชีบัณฑติ

11 6311400821 นางสาว ฐิตาพร บุญเลศิ บัญชีบัณฑติ

12 6311400805 นางสาว กติตวิรา ราชกจิ บัญชีบัณฑติ

13 6311400789 นางสาว สุวรรณา กมลนันท์ บัญชีบัณฑติ

14 6311400656 นางสาว นรินทร์พร อาจแกว้ บัญชีบัณฑติ

15 6311400870 นางสาว ใบเฟร์ิน ปัญกาที บัญชีบัณฑติ

16 6311400763 นางสาว นยิมการณ์ สุระพล บัญชีบัณฑติ

17 6311400755 นางสาว เอมอร เวยีงสมิา บัญชีบัณฑติ

18 6311400714 นางสาว เตชินี ศรีปัญญา บัญชีบัณฑติ

19 6311400722 นางสาว พัชรมัย ข าประเสริฐ บัญชีบัณฑติ

20 6311412214 นางสาว พลอยวรีย์ คันภูเขยีว บัญชีบัณฑติ

21 6311412271 นางสาว มนัสวรรณ สุทธิบุตร บัญชีบัณฑติ

22 6311412164 นางสาว นภัสสร ชอบธรรม บัญชีบัณฑติ

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311470857 นางสาว มนณิการ์ ทัพย์อนุกลู บัญชีบัณฑติ

24 6311471392 นางสาว ปานตะวัน ถาวรนลิะ บัญชีบัณฑติ

25 6311471343 นางสาว ภัทรวดี ทรงศรี บัญชีบัณฑติ

26 6311412156 นางสาว ฐิตนิันท์์ บัวเทพ บัญชีบัณฑติ

27 6311471368 นางสาว นภัสกร อัมระรงค์ บัญชีบัณฑติ

28 6311471400 นางสาว ภัทราวดี ศรีคุณ บัญชีบัณฑติ

29 6311412123 นางสาว ณัฐนรี เปลนิศริิ บัญชีบัณฑติ

30 6311471384 นางสาว อนุตตรา หวังนลิ บัญชีบัณฑติ

31 6311412222 นางสาว ปยิฉตัร จ านงศลิป์ บัญชีบัณฑติ

32 6311412230 นางสาว วาสนา บุญธรรม บัญชีบัณฑติ

33 6311471350 นางสาว ทพิย์พญา เกตุตรีกร บัญชีบัณฑติ

34 6311412198 นางสาว อมารี พันธุโ์น บัญชีบัณฑติ

35 6311412065 นางสาว มารีนา สุขถาวร บัญชีบัณฑติ

36 6311471426 นางสาว กติยิาภรณ์ แบนกระโทก บัญชีบัณฑติ

37 6311412081 นางสาว เมษา บรรเทาพษิ บัญชีบัณฑติ

38 6311412131 นางสาว ศศธิร มดืทัพไทย บัญชีบัณฑติ

39 6311412099 นางสาว พวงชมภู แกน่จันทร์ บัญชีบัณฑติ

40 6311472143 นาย สมติานัน รูปข า บัญชีบัณฑติ

41 6311472127 นางสาว วาสนิี ค าหบี บัญชีบัณฑติ

42 6311412289 นางสาว อรนษิา ดาศรี บัญชีบัณฑติ

43 6311472135 นางสาว ศศมิา สมสถาน บัญชีบัณฑติ

44 6311472184 นางสาว ปาริชาต หงษท์อง บัญชีบัณฑติ

45 6311472507 นาย ปรเมษ จันทวะลี บัญชีบัณฑติ

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311472648 นางสาว กนกวรรณ อรรถวเิศษ บัญชีบัณฑติ

2 6311472978 นางสาว สุกานดา ศรีภาบุญ บัญชีบัณฑติ

3 6311473141 นางสาว ชลธิชา ใจยา บัญชีบัณฑติ

4 6311473273 นางสาว กาญจนา พวงสนิ บัญชีบัณฑติ

5 6311412107 นางสาว สริิวรรณ พรหมเมฆ บัญชีบัณฑติ

6 6311473463 นาย กติติ บัวศรี บัญชีบัณฑติ

7 6311473679 นางสาว ปรารถนา ภูตาใสย์ บัญชีบัณฑติ

8 6311473695 นางสาว อารีรัตน์ อาจบ ารุง บัญชีบัณฑติ

9 6311473711 นางสาว อัสมดีา ตาเย๊ะ บัญชีบัณฑติ

10 6311470345 นางสาว ยุวดี หลวงชัย วทิยาการประกอบการ

11 6311470394 นางสาว จติสุภา แววงาม วทิยาการประกอบการ

12 6311470436 นางสาว พณิทพิย์ อนิทรหนองฉาง วทิยาการประกอบการ

13 6311470402 นาย วัฒนา แซอุ่้ย วทิยาการประกอบการ

14 6311470279 นางสาว ปยิฉตัร เนยีมใย วทิยาการประกอบการ

15 6311470378 นางสาว อธิชา แพสกลุ วทิยาการประกอบการ

16 6311470907 นางสาว วัลวษิา ดแีกว้ วทิยาการประกอบการ

17 6311470451 นางสาว อภริดี โมท่อง วทิยาการประกอบการ

18 6311470899 นางสาว กญัจนพร  เปา้อุ่น วทิยาการประกอบการ

19 6311470113 นาย อภชิัย เชี่ยวชาญ วทิยาการประกอบการ

20 6311470089 นางสาว จรรจริา เกดิสมบัติ วทิยาการประกอบการ

21 6311470329 นาย วเิศษศักดิ์ นิ่มมาศ วทิยาการประกอบการ

22 6311470972 นางสาว สุวรรณา โตมี วทิยาการประกอบการ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311470493 นางสาว สมาพร หาพา วทิยาการประกอบการ

24 6311470501 นางสาว กมลพร ศรีสวา่ง วทิยาการประกอบการ

25 6311470519 นางสาว นันทพร ศรีใส วทิยาการประกอบการ

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311472721 นางสาว ใบเตย โยวบุตร วทิยาการประกอบการ

2 6311473257 นางสาว กนกวรรณ ทพิย์พมิล วทิยาการประกอบการ

3 6311473265 นางสาว รุ่งทพิย์ จติตก์ระจา่ง วทิยาการประกอบการ

4 6311470741 นางสาว ณัฐมล แกว้สวรรค์ วทิยาการประกอบการ

5 6311473034 นาย รามา ด ารงคช์ีพ วทิยาการประกอบการ

6 6311473299 นางสาว คณารัตน์ สุภาพ วทิยาการประกอบการ

7 6311473596 นางสาว ศุภกานต์ บัณฑติเสน วทิยาการประกอบการ

8 6311473315 นางสาว อรปรียา ยัดดี วทิยาการประกอบการ

9 6311470725 นางสาว วรีดา ศริิวารินทร์ วทิยาการประกอบการ

10 6311473307 นางสาว มัณฑนา แสงสวา่ง วทิยาการประกอบการ

11 6311473091 นางสาว ดาราวดี แกว้สโีท วทิยาการประกอบการ

12 6311401019 นางสาว กฤษตยิากรณ์ ศรีวงษ์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

13 6311400953 นางสาว ณัฐสุดา ประถมวงษ์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

14 6311400961 นางสาว กชกร ธานรัีตน์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

15 6311401126 นางสาว ภชิญารัศมิ์ กาญจนาจโิรภาส อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

16 6311401050 นางสาว กนกวรรณ สร้างเหมาะ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

17 6311401076 นางสาว ณัฐธีรา ประนลิ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

18 6311401209 นางสาว ศริิลักษณ์ อุดมสุริยา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

19 6311401183 นางสาว ปรารถนา ละอองศรีสกลุ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

20 6311401134 นางสาว ศริิวรรณ เพชรมาก อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

21 6311414236 นางสาว ณัฏฐณิชา ยงยศย่ิง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

22 6311414087 นางสาว ปรียาพร สงวนพงษ์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311414038 นาย พัทธดนย์ อศิราบาล อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

24 6311414152 นางสาว ชาคริยา นิ่มตระกลู อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

25 6311414251 นางสาว วรรณศริิ คุณแกว้ออ้ม อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311471822 นางสาว นริศรา พลาหก อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

2 6311471756 นาย กติตกิวนิ หนูเพชร อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

3 6311471806 นางสาว ประภาพร ชาญวบิูลย์ศรี อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

4 6311414186 นางสาว ยลรดา อภสินธ์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

5 6311471707 นางสาว เพ็ญพชิชา พมิพเ์สนาะ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

6 6311471715 นางสาว ธันยพร ภู่เกตุ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

7 6311471798 นางสาว จันทร์ฉาย ธรรมรักษา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

8 6311471749 นาย โชค ปานทอง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

9 6311414129 นางสาว สุชาดา รักษาอนิทร์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

10 6311471053 นางสาว บัณทติา สมนันตา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

11 6311414210 นาย อรงคก์ร ดนตรี อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

12 6311414160 นาย ณรัตน์ กระจา่ง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

13 6311414285 นาย วรีวุฒิ ยุพาพงษ์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

14 6311471814 นางสาว โยษติา อนิทร์จันทร์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

15 6311414053 นาย ฤทธิชัย หมเีมน่ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

16 6311414137 นางสาว สริินยา งามสันเทยีะ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

17 6311414178 นาย ธวัฒชัย ทาสันเทยีะ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

18 6311414103 นางสาว อาภรณ์รัตน์ นวรัตนาภรณ์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

19 6311471731 นางสาว ปณิสรา ทวยตรง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

20 6311414194 นางสาว สุฑาทพิย์ พุม่แย้ม อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

21 6311471046 นางสาว เกวลนิ แกน่จันทร์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

22 6311471723 นางสาว กฤตยิา หวังบ ารุง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311472150 นาย กติตนิันท์ แสวงหทัย อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

24 6311471772 นาย ธีรศักดิ์ วจิารณรงค์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

25 6311472259 นางสาว ปริญา ค ามูลบุญ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311472333 นางสาว มาริณี ถาไชย อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

2 6311472374 นางสาว ชนกิานต์ อนิทร์ส าเภา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

3 6311414079 นาย วโรดม วงศส์วรรคพ์ร อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

4 6311472879 นาง พยิาดา พรมอุก อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

5 6311472853 นางสาว จริาพัชร จันทร์สมัคร อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

6 6311472861 นางสาว บัณฑติา สมนันตา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

7 6311473125 นางสาว ณัฐวรรณ ยาประจันทร์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

8 6311473133 นาย นครินทร์ แสงย่ิงยงวัฒนา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

9 6311473208 นาย กมัปนาท พึง่ปรีดา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

10 6311473323 นางสาว เจนจริา มูลหา อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

11 6311473356 นางสาว รัชนี เผ่าเพ็ง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

12 6311473349 นางสาว ณัฏฐริณีย์ พศิวัตร อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

13 6311473455 นางสาว แพรว ฉวทีอง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

14 6311473521 นางสาว กานตมิา ปานเปรม อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

15 6311473539 นางสาว ชิตชนก สุขขัง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

16 6311473547 นางสาว พัชรพร มงคลพพิัฒน์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

17 6311472556 นางสาว พรพมิล ทนทาน อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

18 6311500232 นางสาว ณัฐชา มาลาทอง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311503228 นางสาว กาญจนก์มล พลจรัส คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311503194 นางสาว ชัชฏาภรณ์ วังทะพันธ์ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311503590 นางสาว นัจวา หเิล คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311503558 นางสาว อรประภา มาประมุข คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311503236 นางสาว ยมลชนก ลอืชา คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311503533 นาย อนาวนิ เพ็ชรปราณี คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311503129 นางสาว ชนกนันท์ ครอบกลาง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311503525 นาย สพลเชษฐ์ มหาพรม คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311503632 นางสาว สุภาวดี จา่พันดุง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311503608 นางสาว พมิพภ์ัสสร ประวันตา คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311501396 นางสาว พรรพษา นลิก าแหง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311503541 นาย สหชาติ จติตลิาภ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311503624 นางสาว ณัฐนันท์ ประธานภรณ์กลุ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311503657 นางสาว จรีะนันท์ พับขุนทด คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311503665 นาย ทัตธน ชัยสุรินทร์ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311503673 นางสาว กญัญาณัฐ ทะนวนรัมย์ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311503574 นางสาว พมิพกานต์ จันทร์แปน้ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311503087 นาย พชิชญะ บุญเพ็ง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311503616 นาย ดนุเดช เลอืดวงหัด คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311503566 นาย ธนทัต ค าสวัสดิ์ชูสนิ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311503137 นางสาว นริศรา เหมบุตร คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311503160 นางสาว สุชานาฏ ปานแกว้ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311503103 นางสาว พรนภัส ร่มร่ืน คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311503152 นางสาว ขนษิฐา พลเมอืง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311503111 นางสาว รัตนาพร คงผล คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311503145 นางสาว นภรรษร พวงสอน คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311505108 นาย ฉตัรชัย เดชทุง่คา คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311505132 นางสาว สุภาพร วามะขันธ์ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311505116 นางสาว ตรีนุช มาศมิล คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311505124 นางสาว บุษรา น้ าทพิย์ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311505280 นางสาว นูรมย์ี วาจิ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311505322 นางสาว นูรซาปรีา มะรอเสะ๊ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311505496 นางสาว พธิาณี ศรีวรรณะ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311505504 นางสาว อารีย์รัตน์ แซต่ั้ง คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311505553 นางสาว ณ ฐชาดา ใจขันธ์ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311505926 นาย วรัญญู คอ่ยจะโปะ คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311506007 นางสาว ปานหทัย ไชยเอนก คณิตศาสตร์  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311503293 นาย พงศกร วงศว์าน คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311503285 นาง กามารูดนิ กาหลง คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311503681 นาย วสุธร พัฒนจ์ันทร์ คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311505744 นาย ธนภัทร งามชาตติระกลู คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311505785 นางสาว อศิรินทร์ รัตนขจรไชย คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311505777 นาย ศุภกรณ์ สกาวพันธ์ศริิ คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311505751 นางสาว นภัสวรรณ ไชยวรรณ์ คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311505769 นาย ศักร สักกะวนชิ คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311505629 นางสาว จริาภรณ์ สุวทิย์ตระกลู คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311505637 นางสาว ตลับพร ปัน๋แกว้ คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311505645 นางสาว อาทติยา จริเฉลมิพงคณา คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311505736 นางสาว จรรย์อมล จันทบุญเรือง คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311506064 นาย นพิฐิพนธ์ วรโพด คอมพวิเตอร์  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311500349 นาย แสงจันทร์ ไชยกลุ เคม ี (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311503384 นาย ธีรพงศ์ พุงธิราช เคม ี (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311503715 นาย นพวทิย์ เกดิมณี เคม ี (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311503368 นาย พฤตนิันท์ เนยีมข า เคม ี (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311505413 นางสาว ปัทมาพร จันทร์ประเสริฐ เคม ี (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311503442 นาย ชัยรินทร์ กงัวาลตันตวิงศ์ ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311503749 นางสาว สุจติรา ปานมาก ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311503426 นาย ชากริ มูนคิม ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311503392 นาง รัชนี บอ่ค า ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311503731 นาย ธีรวัฒน์ ค าวัฒนะ ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311503400 นางสาว เจนจริา ชาตไิทยเจริญ ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311505512 นางสาว จติรานุช หงษภ์ูมี ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311505983 นางสาว วรัชยา หมปีาน ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311505991 นางสาว อัญชลย์ี นวลศรีฉาย ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311505975 นางสาว ทัศนย์ี ทองศริิ ชีววทิยา  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311500380 นาย วชิรวทิย์ จันทร์ครุฑ เทคโนโลยีการผลติ

10 6311502923 นาย ทัศภัส ชมดวง เทคโนโลยีการผลติ

11 6311503756 นางสาว ดรัลรัตน์ แสงเปา่ เทคโนโลยีการผลติ

12 6311504465 นาย ชยังกรู อ่ าปั้น เทคโนโลยีการผลติ

13 6311502915 นาย ณัฐกฤต ศรีประเสริฐ เทคโนโลยีการผลติ

14 6311504473 นาย ไชยวัฒน์ กลั่นอนิทร์ เทคโนโลยีการผลติ

15 6311504762 นาย ปฏพิล โพธิยา เทคโนโลยีการผลติ

16 6311504770 นาย เมธีกติติ์ สุรินทร์ เทคโนโลยีการผลติ

17 6311505033 นาย วายุ วาเลง เทคโนโลยีการผลติ

18 6311505090 นาย ณัฐกมล ภัสสรภาคย์ เทคโนโลยีการผลติ

19 6311502766 นาย อัคร เพชรมาตศรี เทคโนโลยีมัลตมิเีดยี

20 6311500067 นาย วชระ เวนิขุนทด เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

21 6311502907 นางสาว ปยิะวรรณ ศรีอาพันธ์ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

22 6311503863 นาย ปรมี สวนชัยภูมิ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311503848 นาย กอ่การ เศษจันทร์ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

24 6311503871 นาย ธัชชัย พันธเมธี เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

25 6311502881 นาย ปภาวนิ คุ้มไทย เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311502899 นาย เฉลมิรัฐ เฉลมิทพิย์ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

2 6311503327 นาย วัชรพงษ์ สนิธุรส เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

3 6311501438 นางสาว นรัญญา เดชารัมย์ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

4 6311504432 นาย จริภัทร อาจวเิชียร เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

5 6311504457 นาย วุฒนิันท์ เตมิวุฒิ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

6 6311504440 นาย ธนฤทธิ์ แสงจันทร์ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

7 6311504713 นางสาว สุธิชา ทองดี เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

8 6311504697 นาย ดุลยวัต ย่ิงด านุ่น เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

9 6311504705 นาย ภาศนิ ชนาชน เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

10 6311504960 นาย เทดิมงคล แสงศรีจันทร์ เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

11 6311505371 นาย ฉตัรชัย โคระทัต เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

12 6311505538 นาย ศุภกร คลองหนิราด เทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา

13 6311500588 นาย ธนาวุทย์ บาลใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 6311500570 นาย ธีรเทพ อยู่แกว้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 6311500612 นาย เศรษฐดา บุญเกดิรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 6311503897 นาย ภามนิ วงษส์ุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 6311503889 นาย พรีวชิญ์ อดุลพงศพ์ันธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 6311503053 นาย พุฒเิสฏฐ์ เลาหอัจฉริยกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 6311504481 นางสาว ภริมย์พร บุรีรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 6311504721 นาย พงษธร คลา้ยเครือญาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 6311504978 นาย นวพล เรืองศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 6311504986 นาย นุติ สริิโยธิน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที2่ เวลา 9:15 น. - 10:00 น.

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311505207 นาย เศรษฐพงศ์ แกว้ทองดี เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 6311505801 นาย วชิชุกร โอฬารรักษธ์รรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 6311505868 นาย อธิศ เรไรวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 รอบท่ี 2 เวลา 09.15-10.00น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311500521 นาย กฤษดา วงษเ์หม มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

2 6311500513 นาย สุทธิพงษ์ ระโหฐาน มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

3 6311500398 นาย ธีรภัทร ฟุง้เฟื่อง มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

4 6311500497 นาย พรีพัฒน์ วสุตตมรัต มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

5 6311500422 นางสาว จารุวรรณ แกน่พา มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

6 6311503798 นางสาว สุกญัญา ออมสนิ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

7 6311503772 นาย ธิตวิุฒิ ค าสุข มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

8 6311502667 นาย นติพิล จนิดา มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

9 6311503822 นาย ธรรมฤทธิ์ ชอไชยทศิ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

10 6311501412 นาย สรัช สวัสดแีปน้ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

11 6311503855 นาย ชาตสิริิ อนุมานไพศาล มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

12 6311503764 นาย รชฏ อนันทวรรณ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

13 6311503780 นาย รัชชานนท์ พูลบูลย์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

14 6311502691 นาย ปาณชัย พันโนลติร มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

15 6311502642 นาย ปริวัตร โพธิ์บุตร มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

16 6311503806 นางสาว กมลชนก พมิพรั์ตน์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

17 6311503814 นาย อธิวัฒน์ วังกาใจ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

18 6311502741 นาย เกรียงไกร เกรียงเพยีรพงศ์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

19 6311502675 นาย อมรชัย เอมอุไร มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

20 6311502709 นาย อาทติย์ และซนั มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

21 6311504317 นาย ณัควิช์าณน ย่ิงกลุพพิรรธ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

22 6311504325 นางสาว อรพรรณ รวมวงษ์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311504655 นาย ชนกานต์ บุษบา มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

24 6311504663 นาย เทพพทิักษ์ จรีวัฒน์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

25 6311504671 นาย วรีะพงษ์ สโีสภา มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

26 6311504861 นาย อธิวัฒน์ บนิหละ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

27 6311504887 นาย ศักรินทร์ เกดิผลจันทร์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

28 6311504937 นาย ชัยวุฒิ มสีัตย์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

29 6311504945 นาย ภาณุวชิญ์ ธารศรีสะ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

30 6311505157 นาย เกรียงไกร มหโิคต มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

31 6311505165 นางสาว ณัฏฐณิชา อุ่นใจดี มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

32 6311505181 นาย วรัท โลหะญาณจารี มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

33 6311505199 นาย อดศิักดิ์ ไถวฤทธิ์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

34 6311505173 นาย ปฏพิล จอดนอก มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

35 6311505272 นาย สทิธิชัย มั่นทน มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

36 6311505439 นาย กฤษกร นทสีุวรรณ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

37 6311505454 นาย วงศกร กจิพจน์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

38 6311505447 นาย พันกร เปี่ยมจันทร์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

39 6311505488 นาย วสุวัฒน์ พทิักษจ์รัสแสง มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

40 6311505546 นาย ปณิธาน อึ่งสูงเนนิ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

41 6311505595 นาย วทิย์ทัต รัตนส์ริสมโภช มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

42 6311505652 นางสาว นลิภัทร์ ดกีลุ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

43 6311505660 นาย ปณัทร สอนมทีอง มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

44 6311505850 นาย พรีดนย์ หนูสวัสดิ์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

45 6311505876 นาย ภูมภิคนิ ณนคร มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311505918 นาย ภูรีศรี แกว้จติร มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

2 6311505942 นาย ภูมภิคนิ ณนคร มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

3 6311506023 นาย กฤษฏ์ ตรีสุวรรณ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

4 6311506031 นาย วสันต์ ทองทรัพย์ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

5 6311506056 นาย คณุตม์ ตอสกลุ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

6 6311506155 นางสาว ศศธิร พรัิกษา มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

7 6311506122 นาย เกริกชัย กลา้หาญ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

8 6311506148 นาย ธัญญน์ธิิ อัตถอ์ริยโภคนิ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

9 6311506130 นาย ธนะรัตน์ โซะ๊วเิศษ มัลตมิเีดยีและอสีปอร์ต

10 6311500679 นางสาว ชนภิา ฉลวย วทิยาการคอมพวิเตอร์

11 6311500117 นาย กนัตพงศ์ แมน้ปั้น วทิยาการคอมพวิเตอร์

12 6311500653 นาย รฐนนท์ ไพโรจน์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

13 6311500687 นาย จตุพร ปงิคละศรีสุข วทิยาการคอมพวิเตอร์

14 6311503939 นางสาว กนกอร อัศวเชษฐ วทิยาการคอมพวิเตอร์

15 6311503905 นาย ธนกฤต สอนสงิห์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

16 6311503913 นางสาว นพมาศ มะโนเวยีง วทิยาการคอมพวิเตอร์

17 6311502857 นาย อัมรินทร์ ประสงคส์นิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

18 6311503970 นาย ศศนินท์ ชาญสมร วทิยาการคอมพวิเตอร์

19 6311503947 นาย กษม หอมร่ืน วทิยาการคอมพวิเตอร์

20 6311501453 นาย นพดล ภู่รัตศิัย วทิยาการคอมพวิเตอร์

21 6311503962 นาย วุฒภิัทร จดิาภาศริิกลุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

22 6311503921 นาย วนัสนันท์ ศรีส าราญ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311504499 นาย ทรงยศ การุณ วทิยาการคอมพวิเตอร์

24 6311504507 นาย สถาพร คงโนนกอก วทิยาการคอมพวิเตอร์

25 6311502873 นาย ณภัทร สุขประสทิธิ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311504689 นางสาว เอเซยี สายเนตร วทิยาการคอมพวิเตอร์

2 6311504879 นาย วรภพ ปูโ่รย วทิยาการคอมพวิเตอร์

3 6311504952 นาย จรีเดช วงษข์ า วทิยาการคอมพวิเตอร์

4 6311505058 นาย เทพสุริยา จนิดาศรี วทิยาการคอมพวิเตอร์

5 6311505066 นาย รฐนนท์ ไพโรจน์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

6 6311505306 นาย ธนกฤษ หว่งมติร วทิยาการคอมพวิเตอร์

7 6311505330 นาย สุกฤษฎิ์ เขยีวคราม วทิยาการคอมพวิเตอร์

8 6311505678 นางสาว ณัฐธิดา ทานะเวช วทิยาการคอมพวิเตอร์

9 6311506049 นาย ชาลติา อุตสา่ห์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

10 6311500950 นาย ชนาธิป ไหตาสี วทิยาศาสตร์การกฬีา

11 6311500836 นาย ภาราดร ศรีเมอืง วทิยาศาสตร์การกฬีา

12 6311500778 นาย ญาณสัณห์ สุวรรณรัตน์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

13 6311500729 นางสาว ศริณยา หงษบ์นิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

14 6311500786 นาย ปฏพิัทธ์ อามาตย์เสนา วทิยาศาสตร์การกฬีา

15 6311500877 นาย ยศนนท์ รักการงาน วทิยาศาสตร์การกฬีา

16 6311500026 นาย อัครพล นาจ าปา วทิยาศาสตร์การกฬีา

17 6311500810 นาย ศตวรรษ โสประเสริฐ วทิยาศาสตร์การกฬีา

18 6311500018 นาย ธนพล เนยีขุนทด วทิยาศาสตร์การกฬีา

19 6311500901 นาย วชิรวชิญ์ ธูปแกว้ วทิยาศาสตร์การกฬีา

20 6311501073 นางสาว ชลธิชา ตันชาลี วทิยาศาสตร์การกฬีา

21 6311500353 นาย ชญานนท์ ตั้งกจิววิัฒน์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

22 6311500760 นาย ชญานนท์ เจริญกาศ วทิยาศาสตร์การกฬีา

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311500992 นาย ธีรศักดิ์ มั่นคง วทิยาศาสตร์การกฬีา

24 6311500711 นางสาว ปราณปรียา หนิซยุ วทิยาศาสตร์การกฬีา

25 6311501065 นาย อภวิัฒน์ แซคู่ วทิยาศาสตร์การกฬีา

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311501040 นาย สุวเนตร ครรชิตนฤนาถ วทิยาศาสตร์การกฬีา

2 6311500695 นางสาว มัณฑกานต์ เนยอิ่ม วทิยาศาสตร์การกฬีา

3 6311500737 นาย ชนาธิป ฟองฟู วทิยาศาสตร์การกฬีา

4 6311500752 นางสาว แสงรวี ค านลิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

5 6311502287 นางสาว เกวลนิ ขุนเจริญ วทิยาศาสตร์การกฬีา

6 6311502444 นาย ธนกฤต นาบุญ วทิยาศาสตร์การกฬีา

7 6311502477 นาย ภูวภัทร เกตุเพ็ชร วทิยาศาสตร์การกฬีา

8 6311502386 นาย พงศธร สอนดษิฐ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

9 6311502022 นาย ภาสกร บุตรมติร วทิยาศาสตร์การกฬีา

10 6311501891 นาย กฤษดา เดชโบราณ วทิยาศาสตร์การกฬีา

11 6311501941 นาย ปรินธร วังเจา วทิยาศาสตร์การกฬีา

12 6311501800 นาย ธงชัย มุ่งหว้ยกลาง วทิยาศาสตร์การกฬีา

13 6311502550 นาย พชิิตชัย นวลละออง วทิยาศาสตร์การกฬีา

14 6311502451 นาย ภัทรพงค์ เพ็ชรข า วทิยาศาสตร์การกฬีา

15 6311502246 นาย วรีพัฒน์ พะย่อม วทิยาศาสตร์การกฬีา

16 6311502030 นาย จรีภัทร กาดา่นจาก วทิยาศาสตร์การกฬีา

17 6311504168 นาย ศักราช เนนิค า วทิยาศาสตร์การกฬีา

18 6311504044 นาย ธนัญชัย จติวงษ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

19 6311504051 นาย ภควัฒน์ อู่ใหม่ วทิยาศาสตร์การกฬีา

20 6311504028 นาย พลกฤต สารากจิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

21 6311501982 นาย ธีระภาพ อตกิจิปรีชา วทิยาศาสตร์การกฬีา

22 6311502436 นาย ณัฐพล เจริญรูป วทิยาศาสตร์การกฬีา

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311504077 นาย วศิรุต โชคน าบุญมา วทิยาศาสตร์การกฬีา

24 6311501776 นาย ธีรนัย ศรีจันทร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

25 6311502527 นาย พรีวชิญ์ มณีศรี วทิยาศาสตร์การกฬีา

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311501917 นาย วฑิรูย์ แกว้ภักดี วทิยาศาสตร์การกฬีา

2 6311502212 นาย ธนกฤต คลังเพชร วทิยาศาสตร์การกฬีา

3 6311502485 นาย ธนภัทร ปุน่ประโคน วทิยาศาสตร์การกฬีา

4 6311502105 นาย คชา ศุกรเศษ วทิยาศาสตร์การกฬีา

5 6311501743 นาย ราชวัตร ทองสุข วทิยาศาสตร์การกฬีา

6 6311502584 นาย เขตฟา้ จันนุบนิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

7 6311502410 นาย วรีภัทร พมิพา วทิยาศาสตร์การกฬีา

8 6311501735 นาย วรายุทธ สมนันชัย วทิยาศาสตร์การกฬีา

9 6311504036 นาย ธนกฤต กญัจนกาญจน์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

10 6311502543 นาย ณัชชานนท์ บุญชูนนท์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

11 6311501834 นาย เดชาธร ศรีมาส วทิยาศาสตร์การกฬีา

12 6311502337 นาย ณัฐธรรม บุบผาราม วทิยาศาสตร์การกฬีา

13 6311502220 นาย อทิธิพล ระดาสาร วทิยาศาสตร์การกฬีา

14 6311502345 นาย ดษิรินทร์ มณีศรี วทิยาศาสตร์การกฬีา

15 6311502501 นาย กฤษพงศ์ วจิติรจนิดา วทิยาศาสตร์การกฬีา

16 6311502162 นาย กษดิิ์เดช จันทร์เดช วทิยาศาสตร์การกฬีา

17 6311501859 นางสาว อรนันท์ มาแผ้ว วทิยาศาสตร์การกฬีา

18 6311501487 นาย ฐิตพิงศ์ ออ่งพมิาย วทิยาศาสตร์การกฬีา

19 6311504101 นาย ธนายุทธ์ เสอืเหลอืง วทิยาศาสตร์การกฬีา

20 6311503988 นาย บัณฑติ ปอ้มสุวรรณ วทิยาศาสตร์การกฬีา

21 6311501867 นางสาว วภิาวี ถาเป็นบุญ วทิยาศาสตร์การกฬีา

22 6311501875 นาย ณัฏฐพล กลอ่มพรมราช วทิยาศาสตร์การกฬีา

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311502071 นาย ปรมัสณ์ อังกลุานนท์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

24 6311504119 นาย ศรายุทธ ตตีา วทิยาศาสตร์การกฬีา

25 6311504150 นาย อุดมศักดิ์ สังสระนอ้ย วทิยาศาสตร์การกฬีา

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311504093 นางสาว ฐิตภิัทร ทองอยู่ วทิยาศาสตร์การกฬีา

2 6311504069 นาย ธนภัทร สมปติะ วทิยาศาสตร์การกฬีา

3 6311501990 นาย ธนากร ศรีกมล วทิยาศาสตร์การกฬีา

4 6311501909 นาย ธรรณธร สงคพ์รมราช วทิยาศาสตร์การกฬีา

5 6311502352 นาย ธันวา ค าคง วทิยาศาสตร์การกฬีา

6 6311504010 นาย เสกสรร สุตมาส วทิยาศาสตร์การกฬีา

7 6311502154 นาย ธีรภัทร เนยีมภักดี วทิยาศาสตร์การกฬีา

8 6311502048 นาย วทิวัฒน์ เสนารักษ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

9 6311501958 นาย จรูญ ศักดิ์ศวิฤทธิ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

10 6311502808 นาย ภาคนิ สเีล วทิยาศาสตร์การกฬีา

11 6311501479 นาย คเชนทร์ ผลล าเจยีก วทิยาศาสตร์การกฬีา

12 6311502238 นาย ณรงคศ์ักดิ์ หมอ้มณี วทิยาศาสตร์การกฬีา

13 6311502568 นาย อดเิทพ ทสีกลุ วทิยาศาสตร์การกฬีา

14 6311502360 นาย กฤษฎา พยัคฆชาติ วทิยาศาสตร์การกฬีา

15 6311501925 นาย ทวนทอง สุดสนทิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

16 6311502170 นาง สหรัฐ พัทสาร วทิยาศาสตร์การกฬีา

17 6311504143 นาย ชัยรัชต์ ชลภูมิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

18 6311504390 นาย พงศส์ริิ ทรัพย์สนิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

19 6311504408 นาย มนัส กวางแกว้ วทิยาศาสตร์การกฬีา

20 6311504556 นาย ชินดนัย สง่แสง วทิยาศาสตร์การกฬีา

21 6311504549 นาย ณรงคศ์ักดิ์ ชวดหลี วทิยาศาสตร์การกฬีา

22 6311502303 นาย รัชภาคย์ ศรีชาย วทิยาศาสตร์การกฬีา

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311504416 นาย วัชรพล เกดิศรีชัง วทิยาศาสตร์การกฬีา

24 6311504572 นาย ชาญณรงค์ พุฒเสมอ วทิยาศาสตร์การกฬีา

25 6311504580 นาย ณัฐพงศ์ ตา่ยธานี วทิยาศาสตร์การกฬีา

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311504606 นาย นนทกร กลิ่นหอม วทิยาศาสตร์การกฬีา

2 6311504564 นางสาว ปฏมิาภรณ์ สังขก์ลัด วทิยาศาสตร์การกฬีา

3 6311504424 นาย ศริิพงษ์ ทองมาก วทิยาศาสตร์การกฬีา

4 6311504374 นาย นรบดี ทองชัยประสทิธิ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

5 6311504382 นาย นันทวุฒิ ไชยชนะ วทิยาศาสตร์การกฬีา

6 6311504531 นาย ธรรมรัช บุญรักษ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

7 6311504598 นาย ธนาธิป เพ็ชทะจันทร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

8 6311504739 นาย ชลธาร ลนีะวัต วทิยาศาสตร์การกฬีา

9 6311500885 นาย จตุพร รักธรรม วทิยาศาสตร์การกฬีา

10 6311504747 นาย ธนโชติ อับดุลเลาะห์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

11 6311502519 นางสาว ณัฐธยาน์ มาลาศรี วทิยาศาสตร์การกฬีา

12 6311504846 นาย วัชรินทร์ คชรัตน์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

13 6311504853 นาย ศุภสัณห์ กาลศลิป์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

14 6311504820 นาย คมสัน เจริญสัตย์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

15 6311504838 นาย ภัคนันท์ โชตมิโนธรรม วทิยาศาสตร์การกฬีา

16 6311504903 นาย ธิตวิุฒิ  แซโ่งว้ วทิยาศาสตร์การกฬีา

17 6311504895 นาย ธนภัทร ธนธาดา วทิยาศาสตร์การกฬีา

18 6311505009 นางสาว วชิุดา แวน่เต็ม วทิยาศาสตร์การกฬีา

19 6311505017 นาย โอวา พาพันธ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

20 6311504994 นาย กฤษกร แหวนหลอ่ วทิยาศาสตร์การกฬีา

21 6311505041 นาย ฟุตซาล ปักสัน วทิยาศาสตร์การกฬีา

22 6311505082 นาย ศุภกร สาระพมิพา วทิยาศาสตร์การกฬีา

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311505074 นาย เจตนันท์ ภูโตนนา วทิยาศาสตร์การกฬีา

24 6311505215 นางสาว ญาดาวดี นุชนารถ วทิยาศาสตร์การกฬีา

25 6311505249 นางสาว ศรัญญา อัปกาญจน์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311505256 นาย อภชิัย ทองกา่น วทิยาศาสตร์การกฬีา

2 6311505231 นาย วนิัย แกว้สกณีุ วทิยาศาสตร์การกฬีา

3 6311505264 นาย อัครวนิท์ วันดี วทิยาศาสตร์การกฬีา

4 6311505223 นาย ตันตกิร จวนมาศ วทิยาศาสตร์การกฬีา

5 6311505314 นาย สุวัฒนา จอกศลิป์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

6 6311505348 นาย ณรงคก์รณ์ ญาตกิลาง วทิยาศาสตร์การกฬีา

7 6311505355 นาย อภชิาติ พันเดช วทิยาศาสตร์การกฬีา

8 6311505389 นางสาว ฐิตวิรดา ทอดเสยีง วทิยาศาสตร์การกฬีา

9 6311505397 นาย อดศิักดิ์ อว่มเกตุ วทิยาศาสตร์การกฬีา

10 6311505470 นาย คณิศร ระร่ืนกลิ่น วทิยาศาสตร์การกฬีา

11 6311505520 นางสาว สริินทพิย์ สุวทิยะศริิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

12 6311505579 นาย ศักดิ์สทิธิชัย ตั้งศริิพงษศ์ักดิ์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

13 6311505603 นาย ภัทรวฒิ บุญรอด วทิยาศาสตร์การกฬีา

14 6311505694 นาย วรีพัฒน์ พะย่อม วทิยาศาสตร์การกฬีา

15 6311505686 นาย ธีรศักดิ์ ชิดตันสกลุ วทิยาศาสตร์การกฬีา

16 6311505835 นางสาว พลอยไพลนิ เรืองช่วย วทิยาศาสตร์การกฬีา

17 6311505843 นาย ปรัชญา รัตนส าอางค์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

18 6311505959 นาย อธิวัฒน์ สุธาพจน์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

19 6311506080 นาย ศราวุธ อนิธิไชย วทิยาศาสตร์การกฬีา

20 6311506072 นาย พรีะภพ ศริิทองจักร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

21 6311506106 นาย ดนุสรณ์ สุวรรณสุขสันติ วทิยาศาสตร์การกฬีา

22 6311506098 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ ภูฆัง วทิยาศาสตร์การกฬีา

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311506163 นางสาว ชิโนรส แสงเพ็ญจันทร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา

24 6311506171 นาย ซามอัีล ตุลอามาน วทิยาศาสตร์การกฬีา

25 6311504648 นางสาว กมลชนก จันทรดาสุข วทิยาศาสตร์การกฬีา

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311505884 นาย อามานดา หลังจิ วทิยาศาสตร์การกฬีา

2 6311501156 นางสาว ศศิ มูลทรัพย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311501164 นางสาว ดุสติา ค้ าชู วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311501206 นางสาว อนัญญา เทยีนพมิาย วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311501123 นางสาว กฤตยิาพร พลศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311503467 นางสาว จุฑาลักษณ์ จนิดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311504184 นางสาว วไิลวรรณ วเิศษแสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311504515 นางสาว จริาภรณ์ แย้มศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311504523 นางสาว วรรณวสิา จันทะสาต วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311504788 นางสาว พัชราภรณ์ เหมอืนพงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311505140 นางสาว ภาณิศา ศริิสนธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311505363 นางสาว ธันยพร พลอุ่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311505405 นาย ศราวุฒิ สนิจังหรีด วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311505561 นางสาว ชิรายุ อวดผิว วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311505611 นางสาว กนษิฐา นอ้ยถนอม วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311506114 นางสาว อรพนิทร์ ประกฤตกิรชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311506015 นางสาว ณิชกานต์ ใจตรง วทิยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311502980 นางสาว กรรณิกา สุขเกษม วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

19 6311502956 นาย ชัยวุฒิ จันทรเดชะรัช วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

20 6311504200 นาย ธีรภัทร์ พรมชาติ วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

21 6311502964 นางสาว วจิติรา ริสมัน วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

22 6311505462 นางสาว ภัทรวรรณ อุตรชน วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที3่ เวลา 10:00 น. - 10:45 น.

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311505827 นาย ตอ่ตระกลู แวน่แกว้ วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

24 6311501313 นางสาว เสาวลักษณ์ เหมิขุนทด อาหารและโภชนาการ

25 6311501354 นาย จักรพันธ์ ไมจ้ัตุรัส อาหารและโภชนาการ

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 3 เวลา 10.00-10.45น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311501297 นางสาว อ าภรรัตน์ เจนจบ อาหารและโภชนาการ

2 6311501339 นางสาว นัฐิยา ประทปี อาหารและโภชนาการ

3 6311501321 นางสาว ชลธิชา ศรีนอ้ยเมอืง อาหารและโภชนาการ

4 6311501362 นาย กรรกนก จุลตรี อาหารและโภชนาการ

5 6311501255 นางสาว สายธาร เมฆศรี อาหารและโภชนาการ

6 6311501677 นาย ชญานนท์ สมานกล อาหารและโภชนาการ

7 6311501669 นาย จักรินทร์ ซอ้นจันทร์ อาหารและโภชนาการ

8 6311504218 นาย ธนชัย สุขโรชนย์ี อาหารและโภชนาการ

9 6311504242 นางสาว อริสรา ร่มล าดวน อาหารและโภชนาการ

10 6311501602 นางสาว ทัศนย์ี ประหยัดยอด อาหารและโภชนาการ

11 6311501610 นางสาว นพรัตน์ ชมกจิ อาหารและโภชนาการ

12 6311504226 นาย วายุ อนิทร์สุวรรณ อาหารและโภชนาการ

13 6311501651 นาย วรรณรัตน์ ตา่งใจ อาหารและโภชนาการ

14 6311501701 นางสาว วณิชชยา อายุโย อาหารและโภชนาการ

15 6311501586 นางสาว มดตานอ่ย ยอดค า อาหารและโภชนาการ

16 6311501552 นาย นราธิป กอ้นรัตน์ อาหารและโภชนาการ

17 6311501578 นาย คัมภร์ี บุญศรีวงษ์ อาหารและโภชนาการ

18 6311501560 นางสาว สุดา ชาตดิ าดี อาหารและโภชนาการ

19 6311501644 นาย ชลันธร แซจุ่ง อาหารและโภชนาการ

20 6311501685 นาย ชนายุส จันทร์หอม อาหารและโภชนาการ

21 6311501719 นาย ชัยวัฒน์ มทีอง อาหารและโภชนาการ

22 6311504275 นางสาว กรุณา เดชบุรัมย์ อาหารและโภชนาการ

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311504309 นางสาว สุณภัทร บุญตามช่วย อาหารและโภชนาการ

24 6311504929 นางสาว รามาวดี สามัคคี อาหารและโภชนาการ

25 6311504911 นางสาว กญัจห์ทัย สริิกลุธนาพัทธ์ อาหารและโภชนาการ

26 6311505025 นางสาว ศศฉิาย นามจังหรีด อาหารและโภชนาการ

27 6311505421 นางสาว สุทัตตา พรมมา อาหารและโภชนาการ

28 6311501495 นางสาว พรทพิย์ มั่งผ่องภักตร์ อาหารและโภชนาการ

29 6311505892 นางสาว ศริินทรา วชิรมน อาหารและโภชนาการ

30 6311501370 นาย ศวิดล ฆอ้งนอก อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

31 6311504267 นาย กฤษณะ ดว้งประดับ อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

32 6311504259 นางสาว จุฑารัตน์ ผลศัพท์ อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

33 6311504754 นาย กติตพิศ ปฤษณารุณ อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

34 6311505587 นาย ศวิกร แตงเจริญ อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

35 6311505710 นาย ประมาณ คงค้์ม อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

36 6311505702 นางสาว ชัญญพัสสนันท์ พฤกษาณัฐกลุ อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

37 6311505728 นาย วันชนะ นวลเขยีว อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

38 6311505793 นาย น าโชค เเดงโต อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

39 6311505967 นาย มงคล พึง่มี อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์ฯ

40 6311200197 นางสาว วภิาวี ศรีสอน การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

41 6311200296 นางสาว ศศนิา ดอกบัว การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

42 6311200122 นางสาว ปยิะธิดา ศริิ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

43 6311200270 นางสาว ธิตมิา ศรีเมอืง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

44 6311200056 นางสาว นภัสสริิ อนิชู การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

45 6311200189 นางสาว เกศรินทร์ เจริญเขต การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311200320 นางสาว ภัทรชนก ปิ่นแกว้ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311200171 นางสาว นภิาพร สมปอง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311200288 นางสาว พัชราภา อับดุลลากาซมิ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311200148 นางสาว รัฐนันท์ เอี่ยมชื่น การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311200155 นางสาว วศนิี บุญทองแกว้ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311200247 นางสาว ทพิทวิา เบดิสูง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311201435 นางสาว อรกญัญา พงษณ์รงค์ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311201450 นางสาว อสิริยา นาครุ้ง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311201591 นางสาว ทัศพร สงิหศ์รี การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311201377 นางสาว ธมลวรรณ นอ้ยออ่น การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311201401 นางสาว ธัญพชิชา สทิธิมงคล การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311201518 นางสาว เฬฬฬีา เอกชพัง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311201658 นางสาว เบญญาภา พงษท์องเมอืง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311201476 นางสาว อังสนา อามะ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311201682 นางสาว พมิพน์ันทา รัตนาภา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311201567 นางสาว ชลลดา บุตรภักดี การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311202086 นางสาว เยาวภักดิ์ ทากาศ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311201526 นางสาว ณัฎฐณิชา พรีะโสภณ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311202128 นางสาว นฤมล จติปิานะ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311202110 นางสาว รัชณีกร ดวงสนิธ์ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311202052 นางสาว กานตพ์ชิชา ลลีาธรรมสัจจะ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311202037 นางสาว อโนมา นาเรียงรัตน์ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311201583 นางสาว วไิลพร ปรางทอง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311202136 นางสาว ศศกิานต์ ชายทุย่ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311202045 นางสาว นภาพันธ์ ประทุมมา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311202011 นางสาว สมฤดี ดอเลาะ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311202060 นางสาว อชิรญาณ์ ปราบโรค การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311201674 นางสาว กมลวรรณ วัฒนกลู การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311201328 นางสาว ภัชราภรณ์ โอกาส การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311201633 นางสาว นภาทพิย์ เกดิบา้นตะเคยีน การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311201617 นางสาว ชลธิดา เพยีงตา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311201336 นางสาว กลุสตรี ประค า การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311201609 นางสาว พรลภัส สงิหศ์รี การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311201468 นางสาว วทัญญุตา เขยีวนลิ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311201492 นางสาว อริสรา คึ้มภูเขยีว การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311201559 นางสาว กวนิทพิย์ คนกาล การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311201443 นางสาว อรจริา อาญาฟา้ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311202102 นางสาว กญัญาณัฐ ดย่ิีง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311201484 นางสาว จริาวรรณ ธาวุฒสิกลุ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311201393 นางสาว สุจติรา ภักแดงพันธ์ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311202078 นางสาว รัตตกิาล ค าแวน่ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311201575 นางสาว วภิาวรรณ พร้ิงเพราะ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311201534 นางสาว สุธิตา แซอ่ื้อ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311201419 นางสาว ขวัญฤดี ประเสริฐศรี การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311202433 นางสาว นัดทดิา วงษด์ารา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311202425 นางสาว กมลฉตัร ปลพีลา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311202664 นางสาว กานดา ปัสสาสัย การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311202680 นางสาว นอิาแอเสาะ คาเร็ง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311202862 นางสาว ธัญรดี แกว้แดง การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311203035 นางสาว ธิดารัตน์ สราทเจริญ การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311203050 นางสาว ภัณฑยิา บุญมี การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311203159 นางสาว ณุทัยทพิย์ เสะยามา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311203183 นางสาว กานตธ์ิดา เกดิเปี่ยม การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311203233 นางสาว กนกวรรณ ปสิาโย การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311203316 นางสาว นาตย๊ีะ ยามา การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311201112 นางสาว จุฑาภรณ์ แบรอฮิม การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311202029 นางสาว รจนา ตาริน การศกึษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311200908 นางสาว ปัญญาพร ทองบุญเรือง จติวทิยา

9 6311201062 นางสาว กลุณัฐ คงอยู่ จติวทิยา

10 6311200932 นางสาว ขนษิฐา จติอารีย์ จติวทิยา

11 6311201005 นาย อ านาจ สุดสาคร จติวทิยา

12 6311200866 นาย จติรภณ สังขท์อง จติวทิยา

13 6311200882 นางสาว ชนมน์ภิา สงา่ชาติ จติวทิยา

14 6311200023 นางสาว ชนดิา ทองปลูก จติวทิยา

15 6311200874 นางสาว นรีรัตน์ พรหมโยธา จติวทิยา

16 6311201120 นางสาว วัชรี เสอืกล่ า จติวทิยา

17 6311202201 นางสาว นะดา ลายทอง จติวทิยา

18 6311202177 นางสาว ปนัดดา ทมิดี จติวทิยา

19 6311202185 นาย เกยีรตยิศ เพ็งลอ่ง จติวทิยา

20 6311202151 นาย ธนกร จนิตรักษ์ จติวทิยา

21 6311202227 นางสาว ชลธิชา บุญเพ็ง จติวทิยา

22 6311201690 นางสาว นุชจรีย์ วงศท์พิรัตน์ จติวทิยา

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311201153 นางสาว ชัญญานุช มงคล จติวทิยา

24 6311202169 นางสาว อมติดา แซโ่งว้ จติวทิยา

25 6311202219 นางสาว ธัญญรัศม์ เกดิพุฒ จติวทิยา

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311202243 นางสาว ศุภลักษณ์ ลลีะพงศว์ัฒนา จติวทิยา

2 6311201252 นาย เมธิส สาระศรี จติวทิยา

3 6311201179 นางสาว กนกพร การมติรี จติวทิยา

4 6311201237 นางสาว ปรีญารัตน์ สังกระธาตุ จติวทิยา

5 6311201187 นางสาว วรพชิญ์ สุขเทพ จติวทิยา

6 6311202383 นางสาว รวสิรา พลายแกว้ จติวทิยา

7 6311202391 นางสาว วริศรา แสงจันทร์ จติวทิยา

8 6311202409 นาย วชิญพ์ล ชอบธรรม จติวทิยา

9 6311202359 นางสาว เจนจริา เพชรใหม่ จติวทิยา

10 6311202417 นางสาว ศริิธร พว่งแพร จติวทิยา

11 6311202375 นางสาว ธนัญญา กิ่งนาค จติวทิยา

12 6311202342 นางสาว กิ่งแกว้ นาคกนั จติวทิยา

13 6311202367 นางสาว ชาลสิา สมัญญา จติวทิยา

14 6311202490 นางสาว ณิชกานต์ ทา้วพา จติวทิยา

15 6311202482 นางสาว สุพรรณี ถาโคตร จติวทิยา

16 6311202672 นางสาว ณัฐธิดา เกื้อบุตร จติวทิยา

17 6311202797 นางสาว จรัิชญา นมิา จติวทิยา

18 6311202821 นางสาว อนิทริา ยุบลวัตร จติวทิยา

19 6311202805 นาย ธนวัตน์ เหลารัก จติวทิยา

20 6311202813 นางสาว สุเฟยีนา แปเราะ จติวทิยา

21 6311202854 นาย อโณทัย ลุ่มภูเขยีว จติวทิยา

22 6311202839 นางสาว ชัชญา สงิขามปอ้ม จติวทิยา

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311202847 นางสาว ศลิานี ด ากลิ่น จติวทิยา

24 6311202953 นางสาว ปาริฉตัร ลาภกติตคิุณ จติวทิยา

25 6311202946 นางสาว จริาภา มว้นสุธา จติวทิยา

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311202987 นางสาว นชิาภา แซก่อื จติวทิยา

2 6311203068 นางสาว สุพชิฌาย์ พงษเ์จริญ จติวทิยา

3 6311202995 นางสาว ศศธร นยิมสูต จติวทิยา

4 6311202979 นางสาว นพลักษณ์ ฐิตเจริญวัฒน์ จติวทิยา

5 6311202961 นางสาว เฌอมาศ ทว้อุปถมัภ์ จติวทิยา

6 6311203225 นางสาว ภัทราวดี ค าพุด จติวทิยา

7 6311203217 นางสาว จริวรรณ ออ่นชั่ง จติวทิยา

8 6311203258 นางสาว อุรัสยา จันทรักษ์ จติวทิยา

9 6311203241 นางสาว ศริญญา สุพรรณคง จติวทิยา

10 6311201203 นางสาว สุวสิา ยอดสงิห์ จติวทิยา

11 6311200114 นางสาว ธนาภรณ์ บรรลอื เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

12 6311200106 นางสาว ยมลภัทร สมประสงค์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

13 6311200833 นางสาว พลอยชมพู มุละสวิะ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

14 6311200108 นางสาว สุวษิา เนยีมค า เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

15 6311201757 นางสาว อาริยาพร ศรีจันทร์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

16 6311201799 นาย ณัฏฐพล ตั้งวจิติร เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

17 6311201773 นาย ชรัณดนุสรณ์ จติราภริมย์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

18 6311201724 นางสาว นัยนภ์ัค พรรณานคิม เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

19 6311202250 นางสาว นวลพรรณ กนัหารินทร์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

20 6311202268 นาย ณภัทร แดงเพ็ง เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

21 6311201765 นาย ธิติ สุนันตะ๊ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

22 6311202276 นางสาว พมิพพ์ศิสรัตน์ นัยนานนท์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311202292 นาย พฤทธิ์ ศรีวัฒนะ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

24 6311202284 นาย เดน่ดนัย ดวงแสง เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

25 6311201732 นางสาว ญารินณา จารุจนิดา เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311201740 นางสาว วลิาวัลย์ ฉมิวาด เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

2 6311201708 นางสาว อนงคน์าฏ 	ตรีชุม เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

3 6311202334 นางสาว นพมาศ เพชรคาด เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

4 6311202474 นางสาว สุธิดา ช่วยเจริญพงศ์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

5 6311202466 นางสาว สุขฤทัย หมุดทอง เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

6 6311202458 นางสาว เกวลี ศาสตร์แจง้ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

7 6311202888 นางสาว มสิบะห์ เงาะ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

8 6311202870 นาย พัชวัสส์ แจม่ฟา้ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

9 6311202896 นางสาว ลลติา ประโหมด เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

10 6311203027 นางสาว เกวลนิ ชัยสทิธิ์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

11 6311203126 นาย ฟากริ สชีาย เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

12 6311203308 นางสาว สุกญัญา เอื้อราษฎ์ เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

13 6311203340 นางสาว ฐิตรัิตน์ ภู่คอน เทคโนโลยีดจิทิัลฯ(ค.บ. 4 ป)ี

14 6311200593 นางสาว รัชฎาพร รัตชาตา พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311200775 นาย เกยีรตศิักดิ์ พมิพโ์พชา พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311200676 นาย เกยีรตศิักดิ์ หาญเสมอ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311200585 นาย ปุญญพัฒน์ สริิวัฒนก์ลุ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311200551 นาย ภูริพัฒน์ เรืองรักษ์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311200528 นาย ตฤณวร ไชโย พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311200080 นาย นพรัตน์ อภัยศลิา พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311200619 นาย ภาสวี สวนพลู พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311200502 นาย ปกรณ์ อนุสรณ์ประเสริฐ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311200494 นาย ธีรภัทร์ ปงรังษี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311200452 นาย ทัพพธ์ัญ เฮงดนีันทวิัฒน์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311200346 นาย อทิธิกร ผู้มสีุข พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311200510 นาย ดุษติ คดิดจีริง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311200460 นาย ปยิพงษ์ สมดง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311200791 นาย พชิชา อารมย์เอื้อ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311200783 นาย ธวัชชัย กอืสันเทยีะ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311200726 นาย นวพล สาระบูรณ์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311200536 นาย ณัฐวุฒิ นุ้ยนอ้ย พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311200361 นาย ธรรมนูญ สงละออ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311200072 นาย ชญานนิ ค านวณ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311200569 นางสาว สโรชา แกว้บุตร พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311200544 นางสาว มลวิัลย์ ปกีขุนทด พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311200437 นางสาว นาแล เปา้หมาย พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311200684 นาย ปวชิญา ทองอ่ า พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311200650 นาย นพกรณ์ กรีศรี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311200635 นาย ชานน ศรีทอง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311200429 นาย มนิธดา สนุ่นดี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311200742 นาย เมธาวี แกว้ศรีทอง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311200403 นางสาว ดาปนย์ี ไกรวงศ์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311200668 นาย กติตนิันท์ สมอา่ง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311200064 นางสาว นชิาภัทร แอบสมตัว พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311200759 นางสาว รุ่งนภา วาโยพัด พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311200718 นาย วสวัตติ์ แกว้มงคล พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311200700 นาย ทศพล เพ็งเพ็ชร์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311200627 นาย อทิธิกร พรไชย พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311200379 นาย วโรดม ปักษเีลศิ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311200643 นาย กฤษฎา ปยิะไพร พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311200809 นางสาว เนตรดาว ไชยพอ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311200387 นาย พทิวัส สาคร พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311200692 นาย นพนันท์ ยุพโคตร พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311200825 นาย ทศพร เพ็งเพ็ชร์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311201971 นาย ชีวัน วรรณดี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311201823 นาย ชาคริต บนิสอัด พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311201849 นาย บัณฑติ สมงิแกว้ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311202318 นาย เป็นเอก มนัส พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311201989 นาย ชัยวัฒน์ ค ามุงคุณ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311202300 นาย กรธวัช ค าเวยีง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311202326 นางสาว กญัญารัตน์ เวสูงเนนิ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311201856 นาย ทวทีรัพย์ คงสาลี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311201963 นาย ศุภชัย ราชตาจา้ย พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311201922 นาย ธนพล พัดทอง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311201088 นาย สุทธินันต์ สุขศรี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311201997 นาย นวพล เจริญเขต พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311201930 นาย ธนาดร ไชยอนิทร์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311201948 นาย ชัยวุฒิ ขันแข็ง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311201872 นาย ฐณาวัฒณ์ เพชรตะกั่ว พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311201898 นาย ภัทรชัย กลอนสม พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311202581 นาย พุทธิพงษ์ อนิทะเสม พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311202524 นาย ชลกานต์ พันธุด์ี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที4่ เวลา 10:45 น. - 11:30 น.

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311202656 นาย อัรฟาล อะเหลา๊ะ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311202623 นาย วรฤทธิ์ พวงสันเทยีะ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311202508 นาย กฤตัชญ์ ชิณาญาน พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 4 เวลา 10.45-11.30น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311202607 นาย วชิราวุธ ประกิ่ง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311202532 นางสาว ณัฎฐกมล สอ่งแสง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311202573 นาย พสิารัตน์ เหี้ยมโท้ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311202615 นาย วนชินันท์ จันทวดี พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311202516 นางสาว จริาพร ขันนามล พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311202599 นาย ราเชนทร์ ทว้มประเสริฐ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311202565 นาย นราธิป สารบุตร พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311202540 นาย ณัฐวุฒิ มาเมอืง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311202557 นาย ธนบดี ลอมโฮม พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311202631 นาย วันนัสรี บอืโต พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311202649 นาย สุวทิย์ สายสโีส พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311202722 นาย เจตพล ศรีประสทิธิ์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311202748 นาย ธนศักดิ์ ธิศาเวช พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311202763 นางสาว ปยิะธิดา พลเดช พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311202706 นาย คุณาจารย์ ด านลิ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311202714 นาย จรัิฐตกิาล หาสูงเนนิ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311202755 นางสาว นติยา แสวงตน พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311202771 นางสาว ราตรี แดงสบีัว พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311202730 นาย ดาว&ิ#8203; จะวะ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311202789 นาย สทิธิพงศ์ ศรียาเกตุ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311202938 นาย อภสิทิธิ์ แย้มฎกีา พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311202904 นางสาว จุฑามาศ พื้นบาท พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที5่ เวลา 11:30 น. - 12:15 น.

 รอบท่ี 5 เวลา 11.30-12.15น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311202920 นาย ภานุวัฒน์ สงคราม พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311202912 นาย ซอฟูวัน เจะ๊อาแซ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311203001 นาย ชลันธร หาญกลาง พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

26 6311203019 นาย ภูวเดช คงโคกแฝก พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

27 6311203118 นางสาว รัชนี เล็ดลงิอด พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

28 6311203084 นาย ชลธี อยู่เย็น พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

29 6311203076 นาย กตกิา นามามาตร พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

30 6311203100 นางสาว มนิตรา สวา่เลศิ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

31 6311203092 นางสาว ชาลสิา อึ่งประดษิฐ์ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

32 6311203142 นาย วถิวัฒน์ นามเพราะ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

33 6311203134 นางสาว ณัฐธยาน์ ราบเรียบ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

34 6311203167 นาย ณัชพล ไชยนอก พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

35 6311203175 นาย อดศิักดิ์ พรรณา พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

36 6311201096 นาย สริวชิญ์ หอมละออ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

37 6311203282 นาย ภัทรเทพ ออ่นค า พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

38 6311203266 นาย เกรียงเดช สมีารถ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

39 6311203290 นาย วรีะพันธ์ สุนะเคา้ พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

40 6311203274 นาย นัทธวัฒน์ วชิิต พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

41 6311203332 นาย เกรียงไกร แสนพล พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

42 6311203324 นาย กฤษดา จันทะคาส พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

43 6311203357 นาย ศรุต บุญพล พลศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 5 เวลา 11.30-12.15น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311700220 นาย ฐิตวิุฒิ แนวโอโล การแพทย์แผนจนี

2 6311700238 นาย ศุภลักษณ์ ศรีจ าเริญ การแพทย์แผนจนี

3 6311700261 นางสาว อรณิชา หนูบา้นเกาะ การแพทย์แผนจนี

4 6311700253 นางสาว จติราพร บุญทอ การแพทย์แผนจนี

5 6311700204 นางสาว ศุภาพชิญ์ ทองอว่ม การแพทย์แผนจนี

6 6311700188 นางสาว กชพรรณ รอดการทุกข์ การแพทย์แผนจนี

7 6311700287 นางสาว เจนจริา พานชิเฮง การแพทย์แผนจนี

8 6311700295 นางสาว นาดนี อซีา การแพทย์แผนจนี

9 6311700329 นาย กติตชิัย แสงตระกลู การแพทย์แผนจนี

10 6311700279 นางสาว ณัฐพัชร์ ลิ่วหลอ่ตระกลู การแพทย์แผนจนี

11 6311700014 นางสาว มนัสศริิ คงย่ิงหาญ การแพทย์แผนจนี

12 6311700170 นางสาว จารุลักษณ์ ตันตญิาตยิานนท์ การแพทย์แผนจนี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที5่ เวลา 11:30 น. - 12:15 น.

 รอบท่ี 5 เวลา 11.30-12.15น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311306267 นาย ธวกีฤช บุณโยทัย การบริการการบนิ

2 6311306960 นางสาว ยุพเรศ จติรพัฒนากลุ การบริการการบนิ

3 6311307950 นาย ภัทรพล ยังชุม่ การบริการการบนิ

4 6311308842 นางสาว เบญจวรรณ วรสทิธิกร การบริการการบนิ

5 6311308834 นาย นัฐโชติ ดอนไพร การบริการการบนิ

6 6311308826 นางสาว ณัฐภัทร ขาวละออ การบริการการบนิ

7 6311308867 นาย ศวิกร กจิฤกษไ์ทย การบริการการบนิ

8 6311308859 นางสาว พัชรมัย มงคลศลิป์ การบริการการบนิ

9 6311308875 นางสาว ชลนภิา สุขรี การบริการการบนิ

10 6311309444 นางสาว โสรญา อนิเขยีว การบริการการบนิ

11 6311309576 นางสาว พมิพล์ภัส เดนิเขตต์ การบริการการบนิ

12 6311371840 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีพันธ์ การบริการการบนิ

13 6311372129 นางสาว กณัฐิกา ชาลเีปร่ียม การบริการการบนิ

14 6311372137 นางสาว ศริิรัตน์ สวา่งวงษ์ การบริการการบนิ

15 6311372343 นาย นวนชิย์ พรมรินทร์ การบริการการบนิ

16 6311300278 นาย ธิตสิรรค์ เจซอ การบริหารและการพัฒนาชุมชน

17 6311303942 นางสาว หัสยา แกว้เที่ยง การบริหารและการพัฒนาชุมชน

18 6311307067 นาย สุรเชษฐ มู่ฮ าหมัดอารี การบริหารและการพัฒนาชุมชน

19 6311307042 นาย ธนพร คุ้มพร้อม การบริหารและการพัฒนาชุมชน

20 6311307059 นาย รัตนากร หวานพร้อม การบริหารและการพัฒนาชุมชน

21 6311307224 นางสาว สุธิตา แซอ่ื้อ การบริหารและการพัฒนาชุมชน

22 6311302704 นางสาว มุกริน ทมิตี การบริหารและการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311307356 นาย พงศกร ทับบ ารุง การบริหารและการพัฒนาชุมชน

24 6311307729 นางสาว อารียา ศรีโยธา การบริหารและการพัฒนาชุมชน

25 6311309089 นางสาว กญัญารัตน์ สมสร้อย การบริหารและการพัฒนาชุมชน

26 6311309139 นางสาว   นูรยาวารี บอืราเฮง การบริหารและการพัฒนาชุมชน

27 6311371907 นาย พลวัต แสงทอง การบริหารและการพัฒนาชุมชน

28 6311372434 นาย ฐิตวิัฒน์ เส็นขาว การบริหารและการพัฒนาชุมชน

29 6311307372 นาย เสฎฐวุฒิ ชาสมบัติ การบริหารและการพัฒนาชุมชน

30 6311308008 นาย ศวิกร ก าเนดิศริิกลุ การบริหารและการพัฒนาชุมชน

31 6311307992 นาย ศริิปราโมทย์ สสีอนเหมน่ การบริหารและการพัฒนาชุมชน

32 6311300336 นางสาว จติตพิร ค ากอ้น ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

33 6311300344 นางสาว เกษราภรณ์ หร่ าอ าไพ ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

34 6311300310 นางสาว ณัฐณิตา ลาญาติ ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

35 6311300302 นาย สถาพร ศรีมหาพรม ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

36 6311305624 นางสาว ไพรินทร์ สวัสดไีทร ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

37 6311303959 นาย ดนตรี ขอมกิ่ง ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

38 6311300369 นางสาว นริมล มะอยู่เที่ยง ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

39 6311305285 นางสาว กนัตก์นษิฐ์ 	ภู่ขาว ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

40 6311309386 นาย พัชรากร ศรีมา ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

41 6311309816 นาย กฤษณะ รอดสนิ ดนตรีศกึษา (ค.บ. 4 ป)ี

42 6311300385 นาย อมรศักดิ์ จริยาเกยีรตธิ ารง ดนตรีสากล

43 6311300419 นางสาว วนดิา เอี่ยมบุตร ดนตรีสากล

44 6311300476 นาย พฤฒพิงศ์ ผิวรักษา ดนตรีสากล

45 6311300435 นางสาว กญัญาภัค ออ่นตรี ดนตรีสากล

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311300427 นาย ณฐนน บุญพร้อม ดนตรีสากล

2 6311300443 นาย ภาณุชิต ชุม่วจิารณ์ ดนตรีสากล

3 6311300450 นาย ณัฐวุฒิ สุดสวาท ดนตรีสากล

4 6311300468 นางสาว ฐิตกิานต์ ไตรยวงศ์ ดนตรีสากล

5 6311300401 นางสาว สุตาภัทร ตาลปกึ ดนตรีสากล

6 6311300013 นาย ไชยวัฒน์ นนทะบูรณ์ ดนตรีสากล

7 6311304957 นาย สทิธิชัย เพ็ชรัตน์ ดนตรีสากล

8 6311304858 นาย ภานุพงษ์ เฉลมิจติรอุทัย ดนตรีสากล

9 6311304874 นาย อรรถวทิย์ พลซื่อ ดนตรีสากล

10 6311304890 นาย อนุกลุ ทั่งจันทร์ ดนตรีสากล

11 6311304908 นาย ภูผาเมฆ ภู่กนังาม ดนตรีสากล

12 6311304783 นาย ธีระพงศ์ หนูสงวน ดนตรีสากล

13 6311304791 นาย บวรเดช แสงแกว้นพเกา้ ดนตรีสากล

14 6311304759 นาย สุรเชษฐ์ ลงสุวรรณ ดนตรีสากล

15 6311304924 นาย พรีวชิญ์ ยอดผล ดนตรีสากล

16 6311304999 นาย กฤษดา บัวบาน ดนตรีสากล

17 6311305061 นาย ชลันธร แกว้ดวงดี ดนตรีสากล

18 6311305046 นาย นันทวิัฒน์ อุบลนุช ดนตรีสากล

19 6311304833 นาย ธนรัฐ แกว้สงิหโ์ต ดนตรีสากล

20 6311305038 นางสาว ธมนวรรณ ย้ิมแย้ม ดนตรีสากล

21 6311304932 นาย ธนสิร ศรีพณิ ดนตรีสากล

22 6311304841 นาย ภควรรษ เทอเนอร์ ดนตรีสากล

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311305053 นาย ศักดเิดชน์ เดชมณี ดนตรีสากล

24 6311304825 นาย ธนพัฒน์ วริมติรชัย ดนตรีสากล

25 6311304981 นาย นริศ เรืองประดษิฐ์ ดนตรีสากล

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311304767 นาย มัตทโิอ บัลลนิ ดนตรีสากล

2 6311304940 นาย ชิษณูพงศ์ ชาลัง ดนตรีสากล

3 6311305004 นาย ภัทรดนัย ปัทมะทัตต์ ดนตรีสากล

4 6311304965 นาย ภัคภณ ธาราหรัิญอร ดนตรีสากล

5 6311304817 นาย วัชรกร ธนพัฒนศ์ริิ ดนตรีสากล

6 6311304742 นางสาว นันทนัช กลิ่นจันทร์ ดนตรีสากล

7 6311304809 นาย กนัตนิันท์ วุฒพิงศ์ ดนตรีสากล

8 6311304775 นาย ปาวัน ชูทพิย์ ดนตรีสากล

9 6311305012 นาย ปฏภิาณ ปาณะศารทูล ดนตรีสากล

10 6311304916 นาย อ านวย อุนแดง ดนตรีสากล

11 6311304866 นางสาว ธนัชพร ทองโขนง ดนตรีสากล

12 6311305277 นาย สุรเชษฐ์ 	ลงสุวรรณ ดนตรีสากล

13 6311304734 นาย ศักรินทร์ พลเย่ียม ดนตรีสากล

14 6311309220 นาย เจตวย์ี ลา่มพระยา ดนตรีสากล

15 6311309352 นาย หัสดี พาค า ดนตรีสากล

16 6311309311 นาย ภานุเดช จั่นบุบผา ดนตรีสากล

17 6311309253 นาย ธนัชชา โชคบัณฑติ ดนตรีสากล

18 6311309295 นาย พัฒนวทิย์ หมั่นการ ดนตรีสากล

19 6311309238 นาย ชญาณัฐ ฉตัรศรีสกลุ ดนตรีสากล

20 6311309337 นาย ศรุต ฉลาดดี ดนตรีสากล

21 6311309329 นาย ยศนนท์ สาริพัฒน์ ดนตรีสากล

22 6311309261 นาย ปยิะพนธ์ จันทร์เพ็ญ ดนตรีสากล

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311309345 นาย ศริศักดิ์ กนัดวง ดนตรีสากล

24 6311309360 นาย อริญชย์ สุวรรณเกษร์ ดนตรีสากล

25 6311309287 นางสาว พัชราภา ไชยเหนอื ดนตรีสากล

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311309303 นาย พัสพล ชาญธีระเดช ดนตรีสากล

2 6311309279 นาย ปยิะวัฒน์ มั่นยืน ดนตรีสากล

3 6311309246 นางสาว ณิชาภัทร แสงตะวัน ดนตรีสากล

4 6311371972 นาย ฐิตวิัสส์ วชิัยดษิฐ ดนตรีสากล

5 6311372087 นาย สริวชิญ์ มาสนิธุ์ ดนตรีสากล

6 6311372020 นาย ภัทรุตม์ สายเกต ดนตรีสากล

7 6311372012 นาย ปกรณ์ มาแสง ดนตรีสากล

8 6311371998 นาย บวร วเิศษศริิ ดนตรีสากล

9 6311372103 นาย อนุศษิฎ์ สมพร ดนตรีสากล

10 6311372053 นาย ภูริพัฒน์ สงา่แสง ดนตรีสากล

11 6311371964 นาย จริายุส ประยงคค์รีี ดนตรีสากล

12 6311372004 นาย บุรินทร์ พบิูลสวัสดิ์ ดนตรีสากล

13 6311371980 นาย นติพิล บุญญฤทธิ์ ดนตรีสากล

14 6311372046 นาย ภูมพิัฒน์ สมเสาร์ ดนตรีสากล

15 6311372095 นาย สุทธวร์ี เทพพทิักษ์ ดนตรีสากล

16 6311372079 นาย สหกจิ เนยีมเกลี้ยง ดนตรีสากล

17 6311372061 นาย วริทธิ์ สุพลดี ดนตรีสากล

18 6311372038 นาย ภานุวัฒน์ สารพัฒน์ ดนตรีสากล

19 6311371949 นาย กอ้งภพ เสโตบล ดนตรีสากล

20 6311372111 นาย อารมณ์ศลิป์ เตยทอง ดนตรีสากล

21 6311372194 นาย ธีรภัทร สุระมาศ ดนตรีสากล

22 6311372210 นาย ภราดร เหมลา ดนตรีสากล

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311372228 นาย สงกรานต์ วงษเ์จริญ ดนตรีสากล

24 6311372202 นาย ปฐมพร ลาวัลย์ ดนตรีสากล

25 6311372186 นาย ธนวัฒน์ ข าเปยี ดนตรีสากล

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311372392 นาย ภาณุวชิญ์ โกสุวรรณ ดนตรีสากล

2 6311372400 นาย อวรุิทธ์ ชินทะวัน ดนตรีสากล

3 6311372384 นาย พชรัตน์ สังขด์อน ดนตรีสากล

4 6311300492 นางสาว นันทดิา นุตตโยธิน นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

5 6311300500 นาง นัฐธฬณีิ บุญเรืองสัมฤทธิ์ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

6 6311300591 นางสาว อมราพร ฤกษโ์ชคดี นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

7 6311300534 นางสาว อภยิดา สุขแจม่ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

8 6311305459 นาย อภวิัฒน์ หมายตามกลาง นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

9 6311305442 นางสาว ภัสสร โพธิ์หมวก นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

10 6311305533 นางสาว ปาระวี เพยีรพทิักษ์ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

11 6311305483 นาย สทิธิกรณ์ ฤทธิสทิธิ์ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

12 6311305509 นาย ศุภณัฐ บุญมา นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

13 6311305657 นางสาว กานตธ์ิดา รินตัน นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

14 6311305525 นางสาว ศศนิา ศรีนนท์ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

15 6311305640 นางสาว พรพติา ดมีารยาตร์ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

16 6311300583 นาย ศุภณัฐ บุญมา นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

17 6311305632 นาย พชิัย รัศมปีระภา นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

18 6311305517 นางสาว ภัสราภา เนตรจนิดา นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

19 6311305541 นางสาว อารียา ปัสสา นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

20 6311305426 นางสาว นภัสสร จูจันทร์ นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

21 6311307349 นาย ธราดล บุญมี นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

22 6311305558 นาย กติตชิัย ชมพู นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311309063 นางสาว พรลภัส ลาภถาวร นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

24 6311307364 นางสาว สลลิทพิย์ ปิ่นทอง นาฏศลิปแ์ละศลิปการแสดง

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311300674 นางสาว ทัศนย์ี พุม่พฤกษ์ นติศิาสตร์

2 6311300708 นาย ปยิวุฒิ พุม่เสนาะ นติศิาสตร์

3 6311300757 นางสาว ญาณสริิ ผ่องราศรี นติศิาสตร์

4 6311300658 นาย พชิิตชัย โพธิ์ชัย นติศิาสตร์

5 6311300773 นางสาว สุพชิชา ปิ่นสุวรรณ นติศิาสตร์

6 6311300633 นาย ปัญญา อุทศิ นติศิาสตร์

7 6311300682 นาย รัฐศาสตร์ บัวเพชร นติศิาสตร์

8 6311300641 นางสาว ปยิมาศ โคตะมี นติศิาสตร์

9 6311305160 นาย วรเศรษฐ์ มธีนสวัสดิ์ นติศิาสตร์

10 6311305137 นาย ฉตัรชัย เอนกศรี นติศิาสตร์

11 6311305095 นางสาว พชิชญา นนิทระ นติศิาสตร์

12 6311305178 นางสาว ศุภาพร โพธิ์พุม่ นติศิาสตร์

13 6311305749 นางสาว ดาเรน สุภาวงษ์ นติศิาสตร์

14 6311305764 นาย ภูวดล สมีดื นติศิาสตร์

15 6311305731 นาย พัฒนะ หรัิญรัตน์ นติศิาสตร์

16 6311305152 นางสาว พัชนดิา ชินวงศ์ นติศิาสตร์

17 6311305145 นาย ณัฐวุฒิ พมิศรี นติศิาสตร์

18 6311305715 นาย สริต เสยีงดี นติศิาสตร์

19 6311305772 นางสาว นภิาพรรณ โยธานันท์ นติศิาสตร์

20 6311305251 นาย คุณากร เพ็ญจันทร์ นติศิาสตร์

21 6311305244 นางสาว รมย์สุภา สวา่งใจ นติศิาสตร์

22 6311305236 นาย ณัฐุวุฒิ เพ็ญผล นติศิาสตร์

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311305194 นาย ธนันชัย สรีิธัญพัฒน์ นติศิาสตร์

24 6311305228 นาย อัมรินทร์ ทองมา นติศิาสตร์

25 6311305210 นาย อุทัค สันลา นติศิาสตร์

26 6311300740 นางสาว พชิชญา นนิทระ นติศิาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311305681 นาย สาธิต ธรรมปภัศร์ นติศิาสตร์

2 6311305699 นางสาว ณิชาภัทร อุประแกว้ นติศิาสตร์

3 6311306879 นาย อาบูดาวุฒิ แจมเช็ด นติศิาสตร์

4 6311306838 นาย ณัฐวุฒน์ โชตวิรรณ นติศิาสตร์

5 6311306887 นางสาว อาริยา พลายชนะ นติศิาสตร์

6 6311306846 นาง ณิชา จอกแกว้ นติศิาสตร์

7 6311306820 นาย ฉตัรนรินทร์ ถนอมญาติ นติศิาสตร์

8 6311306853 นาง วรรณกร รัตนราชชาตกิลุ นติศิาสตร์

9 6311307380 นางสาว จรีนันท์ นอ้ยนารถ นติศิาสตร์

10 6311307802 นางสาว สริิลดา ทองเรือง นติศิาสตร์

11 6311307810 นาย อานนท์ เพยีรธัญญการ นติศิาสตร์

12 6311305756 นาย รัชชานนท์ มนิสาคร นติศิาสตร์

13 6311308230 นาย บดนิเดช ผาบบุญเรือง นติศิาสตร์

14 6311308578 นาย ตะวัน อังกาบ นติศิาสตร์

15 6311308586 นาย อภสิทิธิ์ ทะเรรัมย์ นติศิาสตร์

16 6311308941 นางสาว กรรณิการ์ แพตว่น นติศิาสตร์

17 6311308958 นางสาว ณัฏฐ์นรี ภูมเิดช นติศิาสตร์

18 6311309469 นางสาว วลิาสนิี แกว้มณี นติศิาสตร์

19 6311309683 นางสาว วาสนา บุญเกดิ นติศิาสตร์

20 6311305673 นาย รัชชานนท์ องอาจ นติศิาสตร์

21 6311309857 นาย กรวชิญ์ คุ้มชาวนา นติศิาสตร์

22 6311371873 นางสาว เกวลนิ ภูแย้ม นติศิาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311372285 นางสาว เปรมบุรฉตัร นาคพานชิ นติศิาสตร์

24 6311302712 นางสาว กมลทพิย์ พริบไหว นติศิาสตร์

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311300807 นางสาว สุธิดา กลิ่นสอน ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311300864 นางสาว กญัญาพัชร์ บุญมา ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311300823 นางสาว ณัฐณิชา ปะนะรัตน์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311300856 นางสาว นันทภรณ์ พรมเดื่อ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311300815 นางสาว ปัทมาพร ปานกลอ่ม ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311300914 นางสาว วรรณนษิา ค าพทิุม ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311300872 นางสาว วไิลวัลย์ สอาด ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311302860 นางสาว ธาริณี ผลศักกรี ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311302878 นาง องินภา จางจา ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311305798 นางสาว ธันยพร ทับไทร ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311305855 นาย ณัฐกจิ ตรีนพ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311305822 นาย กฤตนันท์ ชัยบุตร ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311305871 นางสาว พาณิภัค ปุญสริิ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311305848 นางสาว ชเนตตี พูลบัว ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311305806 นางสาว รุ้งเพชร ศรีบุรินทร์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311305889 นางสาว ธนพร แซห่ว่ง ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311305814 นางสาว วลัยลักษณ์ มเีงนิ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311302811 นางสาว เพยีงเพ็ญ จติสุวรรณ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311305780 นางสาว กมลวรรณ อามาตย์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311302852 นางสาว สริิธาร ปังประเสริฐ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311302738 นาย นรพล นราจันทร์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311302753 นางสาว ปฏญิญารัตน์ เสนาะเสยีง ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311302779 นางสาว เอยาวดี จุลเสริม ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311307117 นาย ปัญชรัสมิ์ ประโมจนย์ี ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311306986 นางสาว รุจริา ทองช านาญ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

26 6311300922 นางสาว พรวภิา เทยีบมาก ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311307125 นางสาว ปัญญาพร กสผิล ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311307240 นางสาว สุณิสา แดงสุข ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311307612 นางสาว ศศกิาญ ชวลติศริิเศรษฐ์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311307745 นางสาว สุกฤตา ถาวรประเสริฐ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311308461 นางสาว อัจฉราภรณ์ ทปีะลา ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311308446 นางสาว สุกญัญา ชุตธินสกลุ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311308420 นาย พงศกร สายยศ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311308412 นางสาว นจิจารีย์ ดอนคงดี ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311308602 นางสาว นริาวรรณ วงษไ์ทย ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311308750 นางสาว ชฎาภรณ์ โจมสติ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311308776 นางสาว ลลดิา สายพนิ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311308917 นางสาว ปาริชาติ พาลศีักดิ์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311309147 นางสาว ณัฐณิชา คลา้ยสทีอง ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311309550 นางสาว โสภดิา เข็มเงนิ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311309634 นางสาว ณัฐนันท์ ทับเพ็ชร์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311309733 นาย บูรณ์พภิพ วัฒนตยิานนท์ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311309774 นางสาว ชนัฐฎา ปาสามารถ ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311309907 นางสาว ปภาวรินทร์ แสงเทยีน ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311372335 นางสาว ภรภัทร วอ่งปรีชาน ภาษาจนี  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311300997 นาย ภูวดล ภูมผัิกแวน่ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

21 6311300948 นางสาว อรกญัญา จุลนันท์ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

22 6311300096 นาย ศริิชัย โภคาพานชิย์ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบที6่ เวลา 13:00 น. - 13:45 น.

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311304254 นางสาว ชมภูนุช สมภูมี ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

24 6311304197 นาย ภัทรภูมิ ปยิะโกศล ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

25 6311304221 นางสาว นันทน์ภัส พรรณานคิม ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

 รอบท่ี 6 เวลา 13.00-13.45น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311305921 นางสาว ณัฐกานต์ โพธิ์ทอง ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

2 6311305988 นางสาว อลศิา พูลสวัสดิ์ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

3 6311305970 นางสาว สุปรีญา กองศักดิ์ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

4 6311306010 นาย มนตรี สม้กลบี ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

5 6311305913 นางสาว กรวภิา จันทร์มานะเจริญ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

6 6311305947 นาย ธ ณัสบดี ออ่นจ ารัส ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

7 6311305897 นาย ฐาปนา บุญยัง ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

8 6311306051 นาย ธราดล แจม่เที่ยงตรง ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

9 6311305905 นางสาว พรชนก มุกดาสนทิ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

10 6311305996 นางสาว สมศริิ กนกววิัฒนก์ลุ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

11 6311306028 นาย ภาณุพงศ์ แพงมี ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

12 6311304262 นาย ภานุพงศ์ แสงค า ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

13 6311305954 นาย มนธนะ กตัญญูตะ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

14 6311304189 นางสาว อนัญญา ทัพสทิธิ์ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

15 6311307034 นางสาว นวรัตน์ โพธิค า ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

16 6311307158 นางสาว สนษิฐา ขัดเกลา ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

17 6311307166 นางสาว สักขรัีก อนิตันกติตเิจริญ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

18 6311307018 นางสาว กลัยรัตน์ นามวงษ์ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

19 6311307026 นางสาว จรัิฐตภิรณ์ รชตะเกษม ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

20 6311307794 นางสาว ธนธรณ์ อนุสรประชา ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

21 6311308321 นางสาว ภัครคณี เป็นสุข ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

22 6311308891 นางสาว ชนานา วารี ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311309493 นางสาว ชนาภัทร ทวชีาติ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

24 6311306002 นางสาว ปวณีา สาคร ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

25 6311372376 นางสาว กรชวัล ทนะขวา้ง ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

26 6311308040 นาย กวนิ ทศิจันทร์ทกึ ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ

27 6311301227 นางสาว ณัฐวรรณ งิ้วงาม ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

28 6311301128 นางสาว วณิชยา สุขเกื้อ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

29 6311301250 นางสาว นภัสสร สงิหท์อง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

30 6311301276 นางสาว รจนา ชาตพิมิาย ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

31 6311301185 นางสาว ณัฐชา ทรงศริิ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

32 6311301037 นางสาว พรนภา ราชนดิ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

33 6311301086 นางสาว น้ าทพิย์ ปิ่นแกว้ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

34 6311301136 นาย ณัฐวุฒิ สงา่งาม ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

35 6311301144 นางสาว มณีทรัพย์ พมิพม์าตร์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

36 6311301243 นางสาว อธิชา โตตะเคยีน ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

37 6311301060 นางสาว ชุตกิาญจน์ สดีาคุณ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

38 6311304643 นางสาว กชพร แสนพล ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

39 6311304502 นางสาว ฑติญดา ชมภู่ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

40 6311304668 นางสาว สุพรรณี บุญตา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

41 6311304411 นางสาว สโรชา แปน้สุขา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

42 6311306069 นางสาว พริาภรณ์ สุโข ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

43 6311305574 นางสาว วันวสิา ทะเกงิลาภ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

44 6311306119 นางสาว อรอุมา จันทร์อุทัย ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

45 6311304726 นางสาว ธนกาญจน์ กวางแกว้ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311304494 นาย กติตภิูมิ ยกตั้ง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311306093 นางสาว อารียา คาวจิติร ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311305566 นางสาว ปัญญดา สุวรรณพงษ์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311306127 นาย อาณัฐ มงคลช่วง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311306077 นาย กฤตยชญ์ ร่ิมไทยสงค์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311306176 นาย โชตพิัฒน์ สยีางนอก ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311306143 นางสาว วชิรญาณ์ กลบีขจร ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311305376 นางสาว สริิวมิล 	เซะวเิศษ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311306184 นางสาว ซรูา วาเตะ๊ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311304460 นาง อรดา เกดิจนิดา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311304619 นางสาว ธนัชพร พรมชาติ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311304569 นางสาว สนินีาถ มหาชน ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311304635 นาย อริย เพชรสุวรรณ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311304544 นางสาว สุธาวี ค าปา้ย ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311304429 นาย เทยีนชัย ย่ิงไดช้ม ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311301102 นาย ภูตะวัน ชาตกิญุชร ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311304577 นาย พงศกร เหลาดี ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311306101 นางสาว เกศศริิ หรัิณย์นันทชิา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311304676 นางสาว จรณินท์ จาริสุ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311304528 นางสาว สกาวเดอืน ลอ่กา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311304650 นาย ปรัชญา กอแกว้ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311304486 นางสาว สุพัตรา พกิลุแย้ม ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311306135 นางสาว นภัสนันท์ คณาญาติ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311307299 นางสาว นันทดิา แกว้มาตร์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311304536 นางสาว นภัสสร จรอนันต์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311304478 นางสาว นรกมล ทองศักดิ์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311306150 นางสาว ชลธิชา คลอ้ยมาตร ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311307620 นาย พรีะพัฒน์ หงษม์ั่ง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311307638 นางสาว ลดาวัลย์ เตโช ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311307778 นาย ณัฐพงศ์ สงิหด์งเมอืง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311307877 นาย ธนาวุฒื แกว้สาลี ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311307885 นาง ธิดารัตน์ เอี่ยมสะอาด ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311307935 นางสาว นรุิสมนิ
โตะ๊&#8203;เจะ๊&#

8203;
ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311307919 นางสาว โซเฟยี ตาเห ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311308172 นางสาว มัรดยีะห์ สาแมยาลอ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311308180 นางสาว ลนิดา อนันตศักดิ์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311308198 นาย ศักดา เกาะดา่นกลาง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311308396 นางสาว อาซยีะ เซง็ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311308370 นาย ธีรยุทธ แสงเงนิ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311308388 นาย สุรศักดิ์ แซม่า้ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311308636 นาย ธนวันต์ ข าเจมิ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311308644 นางสาว นาเดยี มะยี ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311308693 นางสาว นุรอัสมะ นามาลี ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311309030 นางสาว อาลาวยีะห์ สะอะ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311309022 นางสาว จรัิชญา ปานด า ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311309121 นางสาว รุสนาดยีา รือเนาะ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311309204 นาย ศราวุธ พลบุญ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311309188 นางสาว ชัญญานุช วสิทิธิวัฒนเขตต์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311309196 นางสาว ปาณิสรา ผลช่วย ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311309501 นางสาว อนงคภ์ัทร เสนห่เ์มอืง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311309766 นางสาว อัจฉรา สมจติ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311309758 นางสาว สุดา เจะหะ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311309741 นางสาว กฤษณา คงแจง้ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311309840 นางสาว พมิพห์ฤดา ทันตา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311309832 นาง ซฟูฮีา สูหลง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311309873 นางสาว ฮูดา ดอมะ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311309865 นางสาว นารีมะห์ บากา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311371857 นางสาว นูรู สาและ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311371782 นางสาว ณัฏฐนชิ ศริิวงษ์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311371774 นางสาว กลุธิดา ทพิย์โยธา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311371915 นางสาว ซฟูยีะห์ กาแม ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311372277 นางสาว เพทาย ชลเดช ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311372319 นางสาว สุกญัญา มสีงิห์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311372301 นางสาว วภิาภรณ์ ออ่นขันธ์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311372442 นางสาว นุสบา เเลเเมเเน ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311372517 นางสาว ธมลวรรณ พรหมสวัสดิ์ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311308081 นางสาว จริาวรรณ พลเขต ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311305384 นาย ปริญญา 	บุญค่ า ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311305392 นางสาว ภัทราพร กณันกิา ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311308073 นางสาว ร่มฉตัร เหลี่ยมแฉง่ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311308065 นางสาว ฟริดาว สุหลง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311308099 นางสาว อาวาตฟี  สะมะแอ ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311308057 นางสาว ธัญกร บุญแรง ภาษาไทย  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311301342 นางสาว พยิดา ชนะศกึ ภาษาอังกฤษ

2 6311301334 นางสาว สุชาวดี วรรณทอง ภาษาอังกฤษ

3 6311301326 นางสาว ชนัดดา แสนบุญศริิ ภาษาอังกฤษ

4 6311301441 นางสาว กรกต จติตพิร ภาษาอังกฤษ

5 6311301474 นางสาว พรรณลดา สมพงษ์ ภาษาอังกฤษ

6 6311301532 นางสาว กลุจริา ฤทธิ์กลา้ ภาษาอังกฤษ

7 6311301540 นาย ปยิะศักดิ์ วสิัยพรม ภาษาอังกฤษ

8 6311301391 นางสาว ชนัญชิดา ชูทวน ภาษาอังกฤษ

9 6311300161 นาย ประดษิฐ์ เทยีนโต ภาษาอังกฤษ

10 6311303637 นางสาว ปอยทพิย์ ดวงตะขบ ภาษาอังกฤษ

11 6311303843 นางสาว กริณา เจริญกติวิรากร ภาษาอังกฤษ

12 6311303876 นาย สทิธิศักดิ์ สุดใจ ภาษาอังกฤษ

13 6311303678 นางสาว สุพัตรา กาจกลางดร ภาษาอังกฤษ

14 6311303728 นางสาว พชิญาภรณ์ ดุษยิามี ภาษาอังกฤษ

15 6311303603 นางสาว สุทธิดา แปลสนม ภาษาอังกฤษ

16 6311303702 นางสาว เบญจพร บุญชาลี ภาษาอังกฤษ

17 6311306515 นางสาว เกศสุดาพร ทวชีาติ ภาษาอังกฤษ

18 6311303694 นางสาว รุจริา ไฝขาว ภาษาอังกฤษ

19 6311306481 นางสาว ปนัดดา จันทร ภาษาอังกฤษ

20 6311306465 นาย สุธิเศกข์ วศิษิฐ์จนิดา ภาษาอังกฤษ

21 6311306424 นางสาว สุทัตตา นุชนงค์ ภาษาอังกฤษ

22 6311306366 นางสาว วรวรรณ พมิพส์ุวรรณ ภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311306440 นางสาว ชลันดา จันทร์หนุน ภาษาอังกฤษ

24 6311306408 นางสาว ธนสิา ตั่นบี่ ภาษาอังกฤษ

25 6311306416 นางสาว ภัทราภรณ์ เดชบุรัมย์ ภาษาอังกฤษ

26 6311301417 นางสาว พรชิตา ธรรมสาร ภาษาอังกฤษ

27 6311301375 นาย สายฟา้ ไพนาทม ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311303801 นางสาว นัยนย์ภัค เพชรวเิศษ ภาษาอังกฤษ

2 6311303744 นางสาว ปยิาพัชร หมทีอง ภาษาอังกฤษ

3 6311306358 นางสาว พชิญานนิ อนุอนิทร์ ภาษาอังกฤษ

4 6311303819 นางสาว ณัฐกานต์ สุขยานุดษิฐ ภาษาอังกฤษ

5 6311306457 นางสาว กญัญาภัค สมสาย ภาษาอังกฤษ

6 6311302662 นาย สทิธิชัย มั่นทน ภาษาอังกฤษ

7 6311306499 นางสาว กญัญาภัค โตชวลติ ภาษาอังกฤษ

8 6311303660 นางสาว สรีิธร ใยแกว้ ภาษาอังกฤษ

9 6311306473 นางสาว กญัญาภัค คเิรียคดิดสี ภาษาอังกฤษ

10 6311303736 นางสาว ณภัทร ปรางจันทร์ ภาษาอังกฤษ

11 6311306382 นาย ชยพล บุญทะวงค์ ภาษาอังกฤษ

12 6311307174 นางสาว อาภัสรา ศรีหาจันทร์ ภาษาอังกฤษ

13 6311306903 นางสาว ชลติา บุญรัตน์ ภาษาอังกฤษ

14 6311306911 นางสาว เบญจพร บุญชาลี ภาษาอังกฤษ

15 6311306895 นางสาว คริษฐา ทองเอี่ยม ภาษาอังกฤษ

16 6311306937 นางสาว อัยดา มแีกว้ ภาษาอังกฤษ

17 6311306929 นาย ปุณณวชิญ์ จอ้ยบรรดษิฐ์ ภาษาอังกฤษ

18 6311307653 นาย ธรรมศาสตร์ จุกสดีา ภาษาอังกฤษ

19 6311307661 นาย พงศธร ชูชัย ภาษาอังกฤษ

20 6311307786 นาย ศวิาภรัิกษ์ สุทธิพันธ์ ภาษาอังกฤษ

21 6311308214 นางสาว ธนวรรณ เอบิกิ่ง ภาษาอังกฤษ

22 6311308206 นาย ณัฐวัฒน์ สุขไสย ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311308487 นางสาว จดิาภา สร้อยศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

24 6311308289 นาย ชัยภัทร สุขศกึพา่ย ภาษาอังกฤษ

25 6311308560 นางสาว สริิยากร บุ ภาษาอังกฤษ

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311308784 นาย อสิรธีร์ กระวารี ภาษาอังกฤษ

2 6311309642 นางสาว พลอยไพลนิ ขันสู้ ภาษาอังกฤษ

3 6311309626 นางสาว เปยีร์ศยา เคเคชเปยีร์ ภาษาอังกฤษ

4 6311305819 นางสาว สุธิมา เกตุดลิกชัย ภาษาอังกฤษ

5 6311371824 นาย พรีวัส ศริิขวา ภาษาอังกฤษ

6 6311307430 นางสาว นศิารัตน์ ขุนเกี้ยม ภาษาอังกฤษ

7 6311308149 นางสาว วรรณิษา พวงนาค ภาษาอังกฤษ

8 6311301607 นางสาว พันพษา แกว้เกดิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311301664 นาย เจษฎางค์ เมตตาไพจติร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311301698 นางสาว ศศวิรรณ เพยีรคดิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311301656 นางสาว ภัทรา สทิธิสังข์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311301805 นางสาว ธมนวรรณ ตรีสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311301789 นางสาว สุนษิา เชื้อเหมิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311300338 นางสาว วัชรากร มายูร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311301573 นาย พรภูมนิทร์ แกว้นคิม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311301748 นางสาว รัษฎากร กรดแกว้ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311301722 นางสาว ภร์ีลดา พมิพว์าปี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311301847 นาย กรพสิษิฐ์ วัฏฏะสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311301615 นางสาว อมรรัตน์ ดวีันดี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311301581 นาย ปยิวัฒน์ ชนะวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311301730 นาย บุญยกร กมลหัตถ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311304403 นางสาว วริศรา มาตรแมน้ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311304353 นาย อดศิัย
พรหมสาขา ณ 

สกลนคร
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311304361 นาย มูฮัมมัดหัมดัน แวยูโซะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311304304 นาย ศุภฤกษ์ ทนิวัน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 7  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2953



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311304320 นางสาว เนตรณภศิ วงษเ์จริญ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311306341 นาย นรบดี ศักดิ์รามนิทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311306192 นางสาว ภัทราภรณ์ บุญวันต์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311306317 นางสาว จริาภรณ์ ช่วยแกน่จันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311306200 นางสาว ทพิยนารี ฟองเลา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311371764 นางสาว ฐิตสา วรรณวจิติร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311306242 นางสาว วริศรา แกว้พลิา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311304379 นางสาว ศริินรี ลอ้ประเสริฐกลุ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311304296 นางสาว อภัทรชา อาจเวทย์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311306325 นาย อภริกลุ เหมอืนรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311306259 นาย ณัฐกานต์ รอดวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311306309 นางสาว ณัฐพร ขาวเมอืงนอ้ย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311304387 นาย กานต์ เกษมสุข ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311304338 นาย วรรณชนะ กติตวิเิศษกลุ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311306218 นางสาว ปภัสสรณ์ จันทร์ยืนยง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311306333 นาย ณภัทร สมพงษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311304346 นาย กษพิชิญภ์ูมิ นาวารัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311306291 นางสาว ณัฐธิดา ชูช่วย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311307646 นางสาว รักษณาลี ธารนพ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311307760 นางสาว วาริณี เวศย์ววิรรธน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311307851 นาย ปฎภิาณ ทพิรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311307844 นาย จริะยุทธ ผักบัวแกว้ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311307836 นางสาว กรรณิการ์ ตี้กลุ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311307901 นางสาว ณัฐธิดา สัญญารัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311308529 นางสาว อรทัย แควน้เขาเม็ง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 8  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2954

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311308503 นางสาว ปวชิญา เจมิจอหอ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311308610 นางสาว สุภาพร บุพบุญ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311306283 นางสาว ทักศณิา พรมรักษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311309154 นาย ซลูคอลดี นากอ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311309162 นางสาว มณีวรรณ กองแกว้ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311309519 นางสาว ชฎาพร จบศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311309782 นางสาว จดิาภา เจริญภาส ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311309881 นางสาว ชัญญากาญจน์ อู่อรุณ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311309915 นาย ฟติตรี หาญณรงค์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311371865 นางสาว พมิมาดา ทุมพร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311371808 นาย กอฟฟารี สะนิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311372327 นางสาว สูไวบะ มามะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311372418 นางสาว ณัฏฐริกา ขาวเมอืงนอ้ย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311372509 นาย กฤตยชญ์ ประจติร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311308156 นาย อัครวนิท์ แย้มภริมย์ศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311307489 นางสาว อรุณรัตน์ ชุมหรัิญ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311302670 นางสาว ปาณิสรา สารินทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311307497 นาย ทวศีักดิ์  พันณรงค์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311307414 นางสาว พมิพศิา เพ็ชรบูรณ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311307448 นาย ปฐมพร  ถาวร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311307406 นางสาว อารียา ทนนศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311308115 นางสาว ปวรรัตน์ ค าศริิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่7 เวลา 13:45 น. - 14:30 น.

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311307455 นางสาว เมทนิันท์ สุวรรณพันธ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311307422 นางสาว พเยีย พันธ์แกน่ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 7 เวลา 13.45-14.30น. ห้องท่ี 9  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2956



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311301854 นาย ฌีน เมทนิรัีกษ์ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

2 6311300195 นาย วรัิตน์ พยัคฆะ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

3 6311306531 นาย นพัตธร สารกลุ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

4 6311306523 นาย ธงชัย คงตางาม ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

5 6311306549 นางสาว ณัฏฐนภิา วังทอง ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

6 6311305418 นาย ภูริชนันท์ 	อัง ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

7 6311303934 นางสาว นตวรรณ ลุ่มร้อย ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

8 6311303900 นางสาว คณิตา พรรณา ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

9 6311306978 นางสาว ชยาภรณ์ เพ็งธรรม ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

10 6311306994 นาย วสวัตดิ์ เนตรประหาส ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

11 6311309402 นาย ธนพัฒน์ ศวิากรณ์ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

12 6311309428 นาย สุธากร กวางเเกว้ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

13 6311309436 นางสาว สุธาพร พันธุชาติ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

14 6311309410 นาย พพิัฒน์์ โรจนน์งคท์อง ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

15 6311309394 นาย จริเดช แกว้ตา ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

16 6311372244 นางสาว พมิพกานต์ นาวานุเคราะห์ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

17 6311300187 นาย อังคาร ประเสริฐรัตน์ ภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ฯ

18 6311301912 นางสาว กรรภริมย์ แกว้ไลย์ รัฐประศาสนศาสตร์

19 6311302084 นางสาว สุมติรา สามารถไทย รัฐประศาสนศาสตร์

20 6311301953 นาย ณัฐพล ชะออ้น รัฐประศาสนศาสตร์

21 6311302076 นางสาว วัชรวลี ไกรศัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์

22 6311301961 นางสาว วรลักษณ์ มณีบางกา รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่8 เวลา 14:30 น. - 15:15 น.

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311301862 นางสาว ศศนิภา ศรชัย รัฐประศาสนศาสตร์

24 6311302118 นางสาว อภสิรา พวงสเีคน รัฐประศาสนศาสตร์

25 6311302068 นางสาว ณัฏฐา จันทร์เพชร รัฐประศาสนศาสตร์

26 6311300211 นางสาว กมลวรรณ สุภาพ รัฐประศาสนศาสตร์

27 6311302001 นางสาว ณัฐกานต์ เบา้ชัย รัฐประศาสนศาสตร์

28 6311301938 นางสาว นภสร ฤกษช์ะงาย รัฐประศาสนศาสตร์

29 6311301888 นางสาว จดิาภา ฤกษก์ ายี รัฐประศาสนศาสตร์

30 6311301896 นางสาว พชิญาภา ดบีุดสี รัฐประศาสนศาสตร์

31 6311304106 นาย พงษน์รินทร์ นรินทร รัฐประศาสนศาสตร์

32 6311303991 นาย ธนายุทธ สุพจน์ รัฐประศาสนศาสตร์

33 6311304148 นาย ทฆีายุ วรญาณศรี รัฐประศาสนศาสตร์

34 6311304080 นาย พรเทพ ประสทิธิธรรม รัฐประศาสนศาสตร์

35 6311304114 นางสาว ธนษิฎา ชัยกาญจนววิัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์

36 6311304130 นาย กติตศิักดิ์ ส าราญร่ืน รัฐประศาสนศาสตร์

37 6311304155 นาย ณัฐวุฒิ แจง้ไพร รัฐประศาสนศาสตร์

38 6311303975 นาย ภาคนิ เงนิสร้อย รัฐประศาสนศาสตร์

39 6311304056 นางสาว ปานชนก โภชะโน รัฐประศาสนศาสตร์

40 6311306572 นางสาว ทวิสน สบืวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์

41 6311306614 นางสาว วนดิา สสีอาด รัฐประศาสนศาสตร์

42 6311306606 นาย ธรรพณ์ธร สวนตะโก รัฐประศาสนศาสตร์

43 6311306564 นางสาว ปวรวรรณ สัมพันธ์อภัย รัฐประศาสนศาสตร์

44 6311306598 นางสาว อารยา สุวลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์

45 6311306556 นาย นันทวัฒน์ แหวนนลิ รัฐประศาสนศาสตร์

46 6311301987 นางสาว วลิาสนิี แกว้เกตุศรี รัฐประศาสนศาสตร์

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 1  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2938

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311304098 นาย นธิิกร สุวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์

2 6311304163 นาย พงษธ์นา ดาวโคกสูง รัฐประศาสนศาสตร์

3 6311306580 นาย ฉตัรชัย นาคกร รัฐประศาสนศาสตร์

4 6311304023 นางสาว ลฎาภา ทพิภักศร รัฐประศาสนศาสตร์

5 6311304122 นางสาว เสาวภาคย์ ตา่งจติร รัฐประศาสนศาสตร์

6 6311303983 นางสาว นัฐฐา พังสาลี รัฐประศาสนศาสตร์

7 6311304064 นางสาว กนัยารัตน์ บุญช่วย รัฐประศาสนศาสตร์

8 6311304031 นาย วัชระ มิ่งรักษา รัฐประศาสนศาสตร์

9 6311304072 นางสาว กรรณิการ์ สทิธิช านาญ รัฐประศาสนศาสตร์

10 6311304049 นางสาว ลฎาภา บุญแกว้วรรณ รัฐประศาสนศาสตร์

11 6311304007 นาย ปวรพจน์ คงตุก รัฐประศาสนศาสตร์

12 6311306762 นาง กณัฐิกา ศริิบุตร รัฐประศาสนศาสตร์

13 6311307208 นาย อนุวัฒน์ นุชนอ้ย รัฐประศาสนศาสตร์

14 6311306796 นางสาว พลอยไพลนิ ศรสุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

15 6311306804 นางสาว แสงระวี ธรรมเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์

16 6311306812 นางสาว อทติยา ทองหดี รัฐประศาสนศาสตร์

17 6311306770 นาย ทรัพยธันวา พานชิย์ รัฐประศาสนศาสตร์

18 6311306788 นาย พรวัฒน งามเสงี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์

19 6311307190 นาย หัตถพล นาคสวาสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์

20 6311307695 นาย พรีพัฒน์ ชุมแสง รัฐประศาสนศาสตร์

21 6311307687 นาย พพิัฒน์ วังสองชัน้ รัฐประศาสนศาสตร์

22 6311307703 นาง สุภาพร โอชา รัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่8 เวลา 14:30 น. - 15:15 น.

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311307679 นางสาว ชุตนิันท์ ประสานทอง รัฐประศาสนศาสตร์

24 6311307943 นางสาว ธนพร นาคสีถติย์ รัฐประศาสนศาสตร์

25 6311307976 นางสาว ณัฐพร สกลุเจริญขวัญใจ รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 2  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2941



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311308883 นางสาว จริาวรรณ บุญทันเสน รัฐประศาสนศาสตร์

2 6311308974 นางสาว พชิชิฌา ชาชะ รัฐประศาสนศาสตร์

3 6311308990 นาย สริิโชคตะวัน หมั่นนอก รัฐประศาสนศาสตร์

4 6311308966 นางสาว กรรตกิา เส็นขาว รัฐประศาสนศาสตร์

5 6311309071 นาย ธนากรณ์ นันทเพชร รัฐประศาสนศาสตร์

6 6311309477 นาย สุรศักดิ์ ขุนธาตุ รัฐประศาสนศาสตร์

7 6311309717 นาย วรวชิ อาศริสริิวาณิช รัฐประศาสนศาสตร์

8 6311309709 นางสาว ภัคจริา แสงมณี รัฐประศาสนศาสตร์

9 6311371931 นางสาว ชลลิดา ชาลพีรมมา รัฐประศาสนศาสตร์

10 6311372152 นางสาว สุนสิา วาลุลัง รัฐประศาสนศาสตร์

11 6311372426 นางสาว พชิญาภา ทรัพย์วัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์

12 6311302266 นางสาว รุ้งตะวัน พึง่เปา้ ออกแบบนเิทศศลิป์

13 6311302340 นางสาว นันทน์ชิา ชมปรีชา ออกแบบนเิทศศลิป์

14 6311302209 นาย เลศิพงศ์ โห ออกแบบนเิทศศลิป์

15 6311302332 นางสาว สุมนิตรา ทมิสอน ออกแบบนเิทศศลิป์

16 6311302316 นางสาว ณัฐณิชา กระจับหอม ออกแบบนเิทศศลิป์

17 6311302308 นางสาว นวพร ทองจันทร์ ออกแบบนเิทศศลิป์

18 6311300070 นางสาว ปณิตา อนิทโชติ ออกแบบนเิทศศลิป์

19 6311303306 นาย นธิิพล จนิดากลุ ออกแบบนเิทศศลิป์

20 6311303280 นางสาว รัตนาวลี พันธ์ศรี ออกแบบนเิทศศลิป์

21 6311303421 นางสาว ณัฏฐณิชา คุมพล ออกแบบนเิทศศลิป์

22 6311303355 นางสาว ภัทธมนต์ ศรีทอง ออกแบบนเิทศศลิป์

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่8 เวลา 14:30 น. - 15:15 น.

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311306630 นางสาว ศศวิมิล วัชราธิวัฒน์ ออกแบบนเิทศศลิป์

24 6311303298 นาย จักรพรรณ ฟักบาง ออกแบบนเิทศศลิป์

25 6311303314 นาย นพดล แพรกปาน ออกแบบนเิทศศลิป์

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 3  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2943

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311306655 นางสาว ศุภสิรา ตุ้มแสง ออกแบบนเิทศศลิป์

2 6311306663 นาย สทิธิกานต์ แพทย์นาดี ออกแบบนเิทศศลิป์

3 6311306689 นาย ภูพาน ทองพุก ออกแบบนเิทศศลิป์

4 6311306648 นาย ทักษณิ แกว้สวา่ง ออกแบบนเิทศศลิป์

5 6311303439 นาย สรวศิ หมื่นสาร์ ออกแบบนเิทศศลิป์

6 6311306671 นาย คุณานนต์ จันทโรหติ ออกแบบนเิทศศลิป์

7 6311303447 นางสาว จงรัก บางพล ออกแบบนเิทศศลิป์

8 6311302399 นาย สุกจิ จันทร์เพ็ญ ออกแบบนเิทศศลิป์

9 6311303348 นาย จโิรจ  รักวงษ์ ออกแบบนเิทศศลิป์

10 6311303330 นาย พรรษวุฒิ หงษท์อง ออกแบบนเิทศศลิป์

11 6311307083 นาย ศริิพงษ์ เสอืค ารณ ออกแบบนเิทศศลิป์

12 6311307075 นางสาว จารุวรรณ เกลยีวทอง ออกแบบนเิทศศลิป์

13 6311307091 นางสาว สุพัตรา กระทุม่นอก ออกแบบนเิทศศลิป์

14 6311309378 นาย ณัฐนนท์ ไทยเจริญ ออกแบบนเิทศศลิป์

15 6311309584 นางสาว กนกพร คล้ าคร้ืน ออกแบบนเิทศศลิป์

16 6311372145 นาย ดนัยศษิฎ์ แสงโพธิ์ ออกแบบนเิทศศลิป์

17 6311372350 นาย ทวัชชัย สุริยะ ออกแบบนเิทศศลิป์

18 6311302423 นาย อนันต์ อนิทรสุวรรณ์ ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

19 6311303520 นาย ธนากร ค ากอง ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

20 6311303496 นางสาว ณัฐนันท์ ภู่สายทอง ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

21 6311303488 นางสาว พชิญา ทัศนะเกตุ ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

22 6311303462 นางสาว วรรณวศิา ใฝบุญ ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่8 เวลา 14:30 น. - 15:15 น.

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311303470 นาย เอกทัต แกว้เกดิ ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

24 6311303538 นาย สหรัฐ สุขศรีชวลติ ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

25 6311307216 นาย จุลจติร ศรีบุญเรือง ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 4  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2944



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311307711 นางสาว นติยา บุตรพรม ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

2 6311308255 นาย ชัชวาลย์ อนิทพงษ์ ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

3 6311308818 นาย เจนณรงค์ โพธิศรี ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

4 6311308933 นาย กฤษณ สักการี ออกแบบประยุกตศ์ลิป์

5 6311302548 นางสาว จริาภรณ์ สาลกิลุ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311302456 นาย ลขิติ จันลี สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311302563 นาย ศริสทิธิ์ บุริศรี สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311302514 นาย อภวิัฒน์ โคตุนัน สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311302449 นางสาว จุฑารัตน์ นาคเปรม สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311302530 นางสาว ณัฐธัญญา พรมหงษ์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311302571 นางสาว กนัตก์วี สุขสุวรรณ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311302506 นางสาว นุสบา แสงอุ่น สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311302597 นาย นวพล ทางาม สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311302522 นางสาว ดวงพร จตุรวงศ์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311302480 นางสาว อธิตญิา สาระพจิติร สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311303074 นาย ณัฐวุฒิ เพชรเมอืงกลุ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311303181 นางสาว อธิมาศ ชูเรือง สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311302977 นางสาว พมิพพ์วี ชัยมาศ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311303082 นาย โสภณ อนุรักษ์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311303157 นาย ภูเบศร บุริวัฒน์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311303199 นาย เมธิส สุขเเมน้ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311302985 นางสาว ชุตมิา เจริญผล สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่8 เวลา 14:30 น. - 15:15 น.

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311303058 นางสาว ธารารัตน์ วามะขันธ์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311303116 นางสาว วลัยลักษณ์ หาบสา สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311303256 นางสาว จดิาภา เกง่กสกิรรม สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 5  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2946

ชื่อ-นามสกุล



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 6311306713 นางสาว อัญชลี บุญไทย สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

2 6311306754 นาย ณัฐวุฒิ เจนเกษกรณ์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

3 6311306739 นาย อานนท์ สุขจติต์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

4 6311306747 นาย พัสกร ละออ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

5 6311306705 นางสาว ปราณปรียา แสงสวา่ง สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

6 6311306721 นาย ชัชภัฏ พันธุจ์งึเจริญ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

7 6311303140 นางสาว มนิตรา เปาปา่ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

8 6311303272 นาย อัมรินทร์ กาลจักร สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

9 6311303215 นาย เมฆา วทิยา สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

10 6311303207 นาย จตุพร อนิทรก าแหง สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

11 6311303223 นาย นคร ค าสงิหน์อก สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

12 6311302696 นางสาว รัตนฐ์านอ์ร วริิยะกลุ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

13 6311303173 นางสาว ปุณณษยา เลศิตวงสทิธิศริิ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

14 6311312024 นาย วงสกร ทาโพนทัน สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

15 6311303165 นาย สารวนิ บุญอุ้ม สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

16 6311303025 นางสาว กาญจนา หอมเย็น สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

17 6311303066 นางสาว กาญจนา ไชยรัตน์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

18 6311302902 นาย วัจนก์ร ธิราพชืน์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

19 6311307539 นางสาว จตุพร บุญมา สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

20 6311307968 นางสาว ธนัชชา แซล่ี้ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

21 6311305298 นางสาว ศุภาวรรณ มหามาตย์ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

22 6311309097 นาย จริเมธ ช่วงนสิัย สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

วันพฤหสับดทีี ่ 16  กรกฎาคม  2563

วชิาภาษาอังกฤษ รอบทึ ่8 เวลา 14:30 น. - 15:15 น.

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951

ชื่อ-นามสกุล

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชือ่ผู้เขา้สอบวัดมาตรฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษ



ท่ี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

23 6311309105 นาย ภานุมาศ จันทะนะ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

24 6311309170 นางสาว ญาตาวี จงรักชอบ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

25 6311309568 นางสาว ศริิรักษ์ แกว้พจิติร สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

26 6311371923 นาย อัศวภัทร ไชยสุระ สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

27 6311372483 นางสาว พัตรพมิล บัวพรม สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

28 6311307570 นาย ศริิพงศ์ เดชปัญญาวมิล สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

29 6311307547 นางสาว ธนพร พุฒทอว สังคมศกึษา  (ค.บ. 4 ป)ี

ชื่อ-นามสกุล

 รอบท่ี 8 เวลา 14.30-15.15น. ห้องท่ี 6  อาคารคอมพวิเตอร์  29 - 2951


