
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ/ส ำนักวิชำ เวลำสอบ ห้องสอบ

1 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

2 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

3 B5911011 นายอภิศักด์ิ ส่งเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

4 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่่า สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

6 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

7 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

8 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

9 B600565 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

10 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

11 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

12 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

13 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

14 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

15 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

16 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

17 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

18 B6018689 นางสาววนิดา คมข่า สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

19 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

20 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

21 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

22 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

23 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

24 B6023393 นายณัฐวัตร ล่าภา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

26 B6029692 นายลุกมัน มามุ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

27 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

28 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

29 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30 B6062088 นายรักสิทธ์ิ ดวงท้าวเศษ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

31 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

32 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

33 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

34 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

35 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

       09.30   -  

10.30 น.

รำยช่ือผู้เข้ำสอบ วันเวลำและห้องสอบ

วันอังคำรท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 9.00-16.30 น.

       09.00   -  

09.30 น.

ห้องอบรมฝ่ำยสนับสนุน

โครงกำรวิจัยฯ (F11)



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ/ส ำนักวิชำ เวลำสอบ ห้องสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำสอบ วันเวลำและห้องสอบ

วันอังคำรท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 9.00-16.30 น.

36 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

37 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

38 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

39 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกล่ิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

40 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

41 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเล่ือน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

42 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

43 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

44 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี อาชีวอนามัและความปลอดภัย

45 B6063498 นายวุฒิภัทร ศ อาชีวอนามัและความปลอดภัย

46 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
47 B606365 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นค่า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

48 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หม่ื หม่ืนกล้า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

49 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นค่า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

50 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

51 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอ้ือยฉิมพลี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

53 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

55 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

56 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

57 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

58 B6063870 นางสาวน่้าฝน ทเาวจัตุรัส สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

59 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

60 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

61 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

62 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

63 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

64 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

65 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พ่ึงโภคา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

66 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

67 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย

68 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

69 B6065591 นางสาวอันธิมา ค่าปาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

70 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

71 B6080068 นายอมร แพ่งจันทึก สาขาวิชาชีววิทยา

72 B6080075 นายธราธิป ธรรมาภิมุข สาขาวิชาชีววิทยา

73 B6080082 นางสาวกัญญาภัค สาเขตรการณ์ สาขาวิชาชีววิทยา

74 B6080198 นางสาวปิยธิดา เล็กมณี สาขาวิชาชีววิทยา
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*75 D6200190 นางสาวเกศรา อาษานอก สาขาวิชาเคมี

*76 M6113056 นางสาวชิดชนก หาญตะคุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

*77 M6202347 นางสาวภาณุการ์ มลาวัลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

*78 635120658 นางสาวปภาวดี บัวสาคร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

*79 869217715 นายศิรวิทย์ เวทโอสถ สถาบันวิจัยและพัฒนา

*80 899531377 นางสาวศิริลักษณ์ วังแง่ สาขาวิชาเคมี

*81 1.7399E+12 น.ส.วราลี ดิลกคุณากุล วิศวกรรมเคมี

หมำยเหตุ:   

 - ผู้ท่ีมีรำยช่ือท่ีมีสิทธ์ิสอบ ในวันท่ี 4 ก.พ.63 จะต้องเข้ำอบรมใน https://elearning2.sut.ac.th/ โดยจะต้องมีชม.อบรม 80 % ข้ึนไป

 - ผู้ท่ีไม่สำมำรถมำสอบในวันเวลำดังกล่ำวให้มำติดต่อท่ี ฝ่ำยสนับสนุน ฯ อำคำรสิริธรวิศวพัฒน์ (F11)  ก่อนวันท่ี 3 ก.พ 63 เวลำ 9.00-16.30 น.

 -*บัณฑิตศึกษำและผู้ช่วยวิจัย (ล ำดับท่ี 75 - 81) ให้เข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติวันท่ี 11 ก.พ.2562 เวลำ 15.30 น.

 - ผู้ท่ีลงทะเบียนอบรมแล้วไม่มำสอบในรอบท่ีลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธ์ิในกำรสมัครสอบในรอบถัดไปเป็นเวลำ 2 เดือน 
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