
ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม
1 6111403645 นาย ฐิติกร   อิ้งอักษรไพโรจน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 109 300
2 6311472481 นาย รัชพล  เอื้อมเก็บ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 114 300
3 6211303133 นางสาว สุนิสา จันดี ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 108 0
4 6311100223 นาย ทศพล  ทิพย์คงคา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 101 0
5 6311100215 นาย ชุติพล ฉ้วนกล่ิน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 101 0
6 6111306897 นางสาว เพ็ญจิตร ชูศรีสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 201 300
7 6211402919 นางสาว ณัฐิพร ทิตย์พุธ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 110 0
8 6011304653 นางสาว อมรรัตน์ มณีศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 110 300
9 6311411331 นาย ณัฐกานต์ จุลอักษร ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 106 300
10 6311470857 นางสาว มนณิการ์ ทรัพย์อนุกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 113 300

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

11 6311302399 นาย สุกิจ จันทร์เพ็ญ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 112 300
12 6311414152 นางสาว ชาคริยา นิ่มตระกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 106 300
13 6211300568 นาย หรรษวตั ครุฑานุช ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 201 300

14 6311472598 นางสาว พรประภา  โฆษิตเสนีย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 106 300

15 6211402315 นาย ผัดไท นาคบุญ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 107 300

16 6211503625 นาย นิพนธ ์จุหิรัญ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 107 300
17 6011304273 นาย สุทธชิัย หานาม ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 201 300
18 6311304999 นาย กฤษดา บัวบาน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 101 300
19 6311308867 นาย ศิวกร  กิจฤกษ์ไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

20 6311304874 นาย อรรถวทิย์ พลซ่ือ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 101 300
21 6011502421 นาย อรรถพล สิทธเิจริญโรจน์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 101 300
22 6121400037 นาย นนทพัทธ ์ล่ันเต้ง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 201 300
23 6321500047 นาย ศิริชัย กล้วยอิ่ม การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 101 300
24 6311471483 นาย วงศพัทธ ์เวชบุตต์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300
25 6211404642 นาย ชัยศักด์ิ เครือคุณ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300
26 6211302200 นางสาว กิตติยาพร เขมะวนิช การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300
27 6211302325 นางสาว รุจิรา กิง่นอก การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 201 300
28 6021401929 นาย ฉัตรามล ดวงสง่า การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 201 300
29 5911303112 นาย อานนท์ ก่อมขุนทด การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

30 6111307697 นางสาว วภิาวรรณ ล้นหลาม การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300

31 6111308729 นางสาว เมญาว ีคุ้มจันทร์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 101 300

32 6311472481 นาย รัชพล  เอื้อมเก็บ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 101 300

33 6011502298 นาย นรินทร เพ็ชรนอก การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 102 300

34 6111307085 นางสาว เลิศลักษณ์ ขนขาว การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 102 300
35 6111409246 นาย ภานุพงศ์ เอื้อพัฒนวนิช การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 102 300
36 6221300855 นาย ศุทธา นารีรักษ์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 101 300
37 6311372723  นาย วรีะพงศ์ ไชย จิตต์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 102 0
38 6011401566 นางสาว อริสา  หุ่นยนต์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

39 6111308729 นางสาว เมญาว ีคุ้มจันทร์ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 103 300
40 6021401887 นาย จีระพัฒน์ วรรณแอเลาะ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 102 300
41 6291700304 นาย สุรชัย อิ่มอ า การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 102 300
42 6211306821 นาย ภผูา พิทักษ์ทนต์ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 103 300
43 6211406084 นาย ธรีวงศ์ ศิริสงคราม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 102 300
44 6211306128 นาย เดชา มะโนรัตน์ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 101 300
45 6311472671 นาย จีรวฒัน์ มายะการ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 101 300
46 6311474370 นางสาว ปภสัรา สายโส การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 101 300
47 6211302143 นาย พีรพัฒน์ พาหุพันธ์ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 102 300
48 6211404444 นาย ศราวธุ นิลวรรณ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

49 5711503416 นาย ขวญัลาภ พิริยวทิย์ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 201 0

50 6211400558 นางสาว ญาดารัตน์ ผลเพิ่ม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 103 300

51 6211300279 นาย กุลโรจน์ ฤทธิจ์ันทร์ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 102 0
52 6211406092 นาย พิสิษฐ์พล มนูญธรรม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 101 300
53 5911403722 นาย ภเิษกศักด์ิ ใจแก้ว การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 201 300
54 6311503947 นาย กษม หอมร่ืน จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300
55 6311372863 นางสาว ปีกาญจนา กระศิริ จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300
56 6311473463 นาย กิตติ บัวศรี จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300
57 6311505918 นาย ภรีูศรี แก้วจิตร จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 101 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

58 6211401168 นาย ณฐวร ปวะบุตร จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 101 300
59 6211403032 นาย สุรบดี ศรีนาเรียง จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300
60 6311400730 นางสาว นิจศิล พบพิมาย จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300
61 6311400722 นางสาว พัชรมัย ข าประเสริฐ จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300

62 6221400986 นาย อ าพล ทองศรี จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 201 300

63 6011408488 นาย ศราวธุ รวยทรัพย์ จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 102 300

64 6311504838 นาย ภคันันท์ โชติมโนธรรม จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 101 300
65 6211404642 นาย ชัยศักด์ิ เครือคุณ พลวตัสังคมโลก 101 300
66 6311308784 นาย อิสรธร์ี กระวารี พลวตัสังคมโลก 101 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

67 6311308289 นาย ชัยภทัร สุขศึกพ่าย พลวตัสังคมโลก 101 300
68 6311304064 นางสาว กันยารัตน์ บุญช่วย พลวตัสังคมโลก 102 300
69 6311372293 นางสาว พัชรินทร์ แจ้งศรี พลวตัสังคมโลก 101 300
70 6211403065 นางสาว บุญสิตา ประจ าตน พลวตัสังคมโลก 102 300
71 6311472333 นางสาว มาริณี ถาไชย พลวตัสังคมโลก 102 300
72 6311502741 นาย เกรียงไกร เกรียงเพียรพงศ์ พลวตัสังคมไทย 101 300
73 6111406937 นาย อีรฟีนฮ์ บินมะ พลวตัสังคมไทย 101 300
74 6311472770 นาย โปษัณ พงษ์ช้าง พลวตัสังคมไทย 102 300
75 6311472622 นาย เอกรินทร์ ศรีทอง พลวตัสังคมไทย 102 300
76 6311411125 นาย สุทธเิกียรติ วงมะแสน พลวตัสังคมไทย 102 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

77 6311508847 นาย พงษ์ศิริ พูลศาสตร์ พลวตัสังคมไทย 102 300

78 5911306131 นาย วรีพงศ์ สดสีทอง พลวตัสังคมไทย 201 300
79 6311500687 นาย จตุพร ปิงคละศรีสุข ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 101 300
80 6211406274 นาย ปาณัสม์  มาลากุล ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 103 300

81 6211406225 นาย อภรัิกษ์ อารีย์วงศ์ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 103 300
82 6211406209 นาย ปวเรศ จันทร์วงค์ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 103 300
83 6211406233 นาย ปารเมศ ไชยเจริญ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 103 300
84 6311473463 นาย กิตติ บัวศรี ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 106 300

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

85 6211303950 นาย ธนบัตร ชูบัว ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 106 300
86 6311472671 นาย จีรวฒัน์ มายะการ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 102 300
87 6311474370 นางสาว ปภสัรา สายโส ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 101 300
88 5911306313 นาย ธรีพงศ์ ลาค าผุย ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 106 300
89 6011304448 นาย มงคล มานะกัม ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 106 300

90 6311200387 นาย พิทวสั สาคร ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 105 300

91 6311202045 นางสาว นภาพันธ ์ประทุมมา ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 101 300
92 6211302002 นางสาว ศลิยา มยุรพงษ์ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 107 300
93 6211400228 นางสาว ธดิารัตน์  เหนือ คูเมือง ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 106 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

94 5921402805 นาย เตวชิ ยุน้พันธ์ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 201 300
95 6211500795 นางสาว อริยา จันทร์เหมา ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 104 300
96  ุ6311474362 นางสาว ภาวณีิ ภู่ระหงษ์ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 102 300
97 6311473588  นางสาว สุ พรรษา พงษ์ต้น ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 102 300
98 6011304208 นาย ศรัณย์รัฐ  คงเอียด ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 106 300
99 6311307216 นาย จุลจิตร ศรีบุญเรือง ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 101 300
100 6211303133 นางสาว สุนิสา จันดี ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 103 0
101 6111306897 นางสาว เพ็ญจิตร ชูศรีสิทธิ์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 103 0
102 5911411006 นาย ปริยะ รวมลาภ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 103 300
103 6211504334 นาย ปัณณพัฒน์ บรรจงพานิชย์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

104 5911307329 นาย บุรินธร พะสุ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 106 300
105 6211501868 นางสาว ชัญญานุช มีมุสิทธิ์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 101 300
106 6311306366 นางสาว วรวรรณ พิมพ์สุวรรณ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 107 300

107 6311504275 นางสาว กรุณา เดชบุรัมย์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 105 300

108 6311501495 นางสาว พรทิพย์ มั่งผ่องภกัตร์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 105 300

109 6211500837 นาย จักรวทิย์ คูณเมือง ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 104 300
110 6211506057 นางสาว ช่อเพชร ลุประสงค์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 103 300
111 6321305499 นาย ภวูกฤต สุ่มมาตย์ ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 201 300
112 6311504135 นาย ธรีวทิย์ พิมโคตร ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 101 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

113 6311471889 นางสาว ดุษฎแีก้ว บุญประสพ สุนทรียภาพชีวติ 101 300
114 6311471897 นางสาว ปณิชา ชาตินาฮี สุนทรียภาพชีวติ 101 300
115 6311412388 นาย สุจริตชน สุร าไพ สุนทรียภาพชีวติ 101 0
116 6111306897 นางสาว เพ็ญจิตร ชูศรีสิทธิ์ สุนทรียภาพชีวติ 104 0
117 6311309824 นางสาว กวนิธดิา สุวรรณศรี สุนทรียภาพชีวติ 102 0

118 6311300377 นางสาว สลิล กิจพยัคฆ์ สุนทรียภาพชีวติ 103 300

119 6311305705 นาย ชิติภทัร ค าแสน สุนทรียภาพชีวติ 101 300

120 6211403883 นางสาว รุจิพร หมื่นศรี สุนทรียภาพชีวติ 102 300
121 6311372111 นาย อารมณ์ศิลป์ เตยทอง สุนทรียภาพชีวติ 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

122 6311371964 นาย จิรายุส ประยงค์คีรี สุนทรียภาพชีวติ 103 300
123 6311304734 นาย ศักรินทร์ พลเยีย่ม สุนทรียภาพชีวติ 103 300
124 6311502923 นาย ทัศภสั ชมดวง สุนทรียภาพชีวติ 102 300
125 6311372822 นาย ศีรชัช วงษ์สุวรรณ ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 104 300
126 6311306366 นางสาว วรวรรณ พิมพ์สุวรรณ ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 104 300
127 6311303694 นางสาว รุจิรา ไฝขาว ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 104 300
128 6311306473 นางสาว กัญญาภคั คิเรียคิดดีส ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 104 300
129 6311372921 นาย ชาญวทิย์ ปัญญาปุญญรัตน์ ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 รอหลักฐาน
130 6311302266 นางสาว รุ้งตะวนั พึ่งเป้า ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300
131 6311303348 นาย จิโรจ รักวงษ์ ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

132 6311302340 นางสาว นันท์นิชา ชมปรีชา ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300
133 6311473208 นาย กัมปนาท พึ่งปรีดา ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 104 300
134 6311302316 นางสาว ณัฐณิชา กระจับหอม ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300
135 6311306663 นาย สิทธกิานต์ แพทย์นาดี ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300

136 6311303538 นาย สหรัฐ สุขศรีชวลิต ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300

137 6311303496 นางสาว ณัฐนันท์  ภู่สายทอง ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300

138 6311502303 นาย รัชภาคย์ ศรีชาย ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 101 300

139 6311305889 นางสาว ธนพร แซ่ห่วง ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 104 300
140 6311306648 นาย ทักษิณ แก้วสวา่ง ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

141 6311502386 นาย พงศธร สอนดิษฐ์ ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 101 300

142 6111502636 นาย ภมูิพัฒน์ ทศพลเดช ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 101 300

143 6311307711 นางสาว นิตยา บุตรพรม ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 103 300

144 5911304029 นางสาว นันทัชพร วรามิตร ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 104 300
145 6311307356 นาย พงศกร ทับบ ารุง ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 106 300
146 6021401929 นาย ฉัตรามล ดวงสง่า ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 103 300
147 6311414087 นางสาว ปรียาพร สงวนพงษ์ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 102 300
148 6311504275 นางสาว กรุณา เดชบุรัมย์ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 107 300
149 6311501495 นางสาว พรทิพย์ มั่งผ่องภกัตร์ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80

รอบที่ 2  เวลำ 14.30 - 15.30 น.  ล ำดบัที่  81 - 160

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

150 6311472598 นางสาว พรประภา  โฆษิตเสนีย์ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 104 300

151 5911306313 นาย ธรีพงศ์ ลาค าผุย ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 201 300

152 6221401588 นางสาว ณัฐชยา  หลวงจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 201 300

153 6311508854 นาย จิระ ดีสุคนธ์ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 105 300
154 6311307992 นาย ศิริปราโมทย์ สีสอนเหม่น ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 106 300
155 6311305705 นาย ชิติภทัร ค าแสน มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 103 300
156 6211306771 นาย พงศกร นวลยี่ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 102 300
157 6311408821 นาย อัศวเทพ ยอดวารี มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 103 300
158 5911306255 นางสาว ประภาศิริ ใยกะมุข มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 103 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รำยชื่อนักศึกษำยืน่ค ำรอ้งขอสอบปลำยภำค (FM) ภำคเรยีนที่ 1/2563

รอบที่ 1  เวลำ 13.30 - 14.30 น.  ล ำดบัที่ 1 - 80
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รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237

ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

159 6311504036 นาย ธนกฤต กัญจนกาญจน์ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 101 300

160 6311508854 นาย จิระ ดีสุคนธ์ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 103 300

161 6311506197 นาย กิตติพัฒน์ บุรารักษ์ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 103 300
162 6311309238 นาย ชญาณัฐ ฉัตรศรีสกุล วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 101 300
163 6311372921 นาย ชาญวทิย์ ปัญญาปุญญรัตน์ วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 101 รอหลักฐาน
164 6311309311 นาย ภานุเดช จัน่บุบผา วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 101 300
165 6311308289 นาย ชัยภทัร สุขศึกพ่าย วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 101 300
166 6311372038 นาย ภานุวฒัน์ สารพัฒ์ วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 101 300

รอบที่ 3  เวลำ 15.30 - 16.30 น.  ล ำดบัที่  161 - 237



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป
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ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

167 6111404320 นาย ศุภณัฐ ชีกล่ า วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 101 300
168 6311502386 นาย พงศธร สอนดิษฐ์ วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 102 300
169 6311305012 นาย ปฏภิาณ ปาณะศารทูล ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 103 300
170 6011300685 นาย ก้องกิดากร จันทร์หนองแวง ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 102 0
171 6121501727 นาย วริชน มัณฑานนท์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 102 300
172 6111406895 นางสาว ปุณยาภา บุตรตะเกิง ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 101 300
173 6311300377 นางสาว สลิล กิจพยัคฆ์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 103 300

174 6011405567 นางสาว ชญานี บุญเรือน ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 101 300

175 6211301632 นาย ภทัรภณ บุญแท้ ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 101 300
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ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป
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ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

176 6311371964 นาย จิรายุส ประยงค์คีรี ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 103 300
177 6311300385 นาย อมรศักด์ิ จริยาเกียรติธ ารง ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 103 300
178 6211301392 นาย ศรัณย์ จิตตรีสิน ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 102 300
179 6311304874 นาย อรรถวทิย์ พลซ่ือ ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 103 300
180 6311471996 นางสาว ปิยะมาศ เสาทอง กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 102 300
181 6211303661 นาย ภวูนาท พูลศรี กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 102 300
182 6211306813 นาย ปริญญา อิวนิา กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 102 300
183 6311400250 นางสาว อิสราภรณ์ ละออแช่ม กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 102 300
184 6311307992  นาย ศิริปราโมทย์ สีสอนเหม่น กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 101 300
185 6111502289 นาย ศุภกร บุญจิตร กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 102 300
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ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

186 6111502305 นาย สรชัช  แสงอุทัย กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 102 300
187 6111405491 นางสาว บุญเรือง เรืองฤทธิ์ ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 102 300
188 6211303968 นาย นฤนาท แซ่โก ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 101 300
189 6211300287 นางสาว จิรัชญา วงศ์สวสัด์ ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 102 300

190 6211307209 นางสาว วรรณนภา บานเย็น ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 102 300

191 6211300436 นาย วฒันา สุนทรารักษ์ ชีวติกับเทคโนโลยี 102 300
192 6211301897 นาย สหัสวรรษ บุญยาสัย ชีวติกับเทคโนโลยี 102 300
193 6311300385 นาย อมรศักด์ิ จริยาเกียรติธ ารง ชีวติกับเทคโนโลยี 102 300
194 6211300568 นาย หรรษวตั ครุฑานุช เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 102 300
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195 6311472598 นางสาว พรประภา  โฆษิตเสนีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 102 300

196 6211401770 นาย อมรทพฤทธิ ์สกลกาญจนกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 101 300

197 6311502923 นาย ทัศภสั ชมดวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 101 300
198 6211301897 นาย สหัสวรรษ บุญยาสัย ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 201 300
199 6211300436 นาย วฒันา สุนทรารักษ์ ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 201 300
200 5921402672 นาย อภสิิทธิ ์สุดใจ ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 201 300
201 5911411006 นาย ปริยะ รวมลาภ ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 101 300

202 6321500047 นาย ศิริชัย กล้วยอิ่ม ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 201 รอหลักฐาน

203 6221400754 นาย วรายุทธ แก้วธานี  ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 201 300
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ให้นักศึกษำ ผู้มสีิทธิส์อบกรณเีสียค่าธรรมเนียม รบัเอกสารที่ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปชั้น 10 เพ่ือจ่ายเงิน ณ กองคลัง ชั้น 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-22 ก.พ. 2564

ก ำหนดวันสอบ ภำคนอกเวลำ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 17.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 10 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

204 6011408389 นางสาว นภสักร  วงศ์ต่อเกียรติ ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั 103 300
205 6211406571 นาย พงษ์ธรณ์ ผิวพิมพ์ดี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 101 0

206 6311414087 นางสาว ปรียาพร สงวนพงษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 101 300

207 6211301632 นาย ภทัรภณ บุญแท้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 101 300

208 6311502386 นาย พงศธร สอนดิษฐ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 102 300

209 6111407463 นางสาว กรกนก อินทร์เพชร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 107 300

210 6111307085 นางสาว เลิศลักษณ์ ขนขาว ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 107 300

211 5921402805 นาย เตวชิ ยุน้พันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 201 300



ที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รายวชิา กลุ่ม เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ก ำหนดวันสอบ ภำคในเวลำ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชมุชั้น 8 อำคำรจันทรำ-กำญจนำภเิษก (15 ชั้น)

หากนักศึกษายืน่เอกสารแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป
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212 6111307168 นางสาว กนิษฐา ไชยยงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 106 300

213 6111306319 นางสาว เพ็ญนภา นพภาพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 107 300

214 5911304169 นางสาว พรชนัน เสนีวงค์ ณ อยุธยา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 104 300

215 6321473982 นางสาว การต์ชนก เพ็ชรประโคน ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 201 300

216 6011504468 นางสาว เสาวคนธ ์เรือนแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 110 300

217 6221401588 นางสาว ณัฐชยา  หลวงจันทร์ ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 201 300

218 6211304404 นาย วชิรวทิย์ เหลืองเจริญกิจ ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 103 300

219 6211305054 นาย สิรวชิญ์ ประกายแก้ว ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 103 300
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220 6211201279 นางสาว พรกมล ช่วยแก้ว สุนทรียภาพชีวติ 102 300
221 6211201261 นางสาว ณัฐริกา จงสมชัย สุนทรียภาพชีวติ 102 300
222 6311505934 นาย ธนภทัร มารุตวงศ์ จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 103 300
223 6311471673 นางสาว อวสัดา ผูกฤทัย พลวตัสังคมไทย 102 300
224 6311305046 นาย นันทิวฒัน์ อุบลนุช ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 101 300
225 6311305046 นาย นันทิวฒัน์ อุบลนุช ชีวติกับเทคโนโลยี 102 300
226 6211304230 นาย ภาณุรัตน์ ศรีสอาดพันธว์งษ์ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 102 300
227 6311471582 นางสาว ไตยฟ้า  คุ้มศรีไวย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 106 300
228 6211503070 นาย ศักดา ส าโรง ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 101 300
229 5811410116 นาย จิตติก์  พูลเกิด การคิดและวเิคราะห์เชิงตัวเลขในชีวติประจ าวนั 101 300
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230 6211406605 นาย ทรงธรรม   วงศ์สุวรรณ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 101 300
231 6311502881 นาย ปภาวนิ  คุ้มไทย พลวตัสังคมไทย 102 300
232 6311301847 นาย กรพิสิษฐ์  วฏัฏะสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 104 300
233 6211305120 นาย ศิริวชัร  เครือหงส์ ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 102 300
234 6111407554 นาย นิทัศน์  กล่ าเงิน ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 107 300
235 6321305531 นาย เสกขพิชญ์ พรายรักษา ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง 201 0
236 6011301287 นาย นวมินทร์  โปรดปราน ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 104 0
237 6011301287 นาย นวมินทร์  โปรดปราน ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 108 0


