
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ เวลำสอบ ห้องสอบ
1 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
2 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมและเทคโนโลยีธรณี
3 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
4 B6002138 นายอรัญญา เคียนสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
5 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
6 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
7 B6011697 นายอภิชัย วันนา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
8 B6013912 นายสิทธิศักด์ิ จะยินรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
9 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
10 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
11 B601912 นายสิทธิศักด์ิ จะยินรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
12 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
13 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
14 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมและเทคโนโลยีธรณี
15 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
16 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
17 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
18 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 B6062361 นางสาวจันทการต์ ปิดรัมย์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
20 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
21 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

22 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

23 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
24 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
25 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
26 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ ก าปู่ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
27 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
28 B6103248 Miss   วิรงรอง เก่งกระโทก วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
29 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหล่ียม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
30 B6103392 นางสาวสุดท่ีรัก แก่นจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
31 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรีญ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
32 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
33 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
34 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
35 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
36 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
37 B6106829 นายอภิสิทธ์ิ ตอนสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
38 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
39 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
40 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
41 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
42 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
43 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
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44 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
45 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
46 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา วิศวกรรมเซรามิก
47 B6109912 นายธันยบูรณ์ ป่ินแก้ว วิศวกรรมเกษตรเเละอาหาร
48 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
49 B6110062 นางสาวเพ่ิมทรัพย์ แปะทอง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
50 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
51 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
52 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
53 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
54 B6112141 นางสาวปาริชาต ม่ันคง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
55 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
56 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
57 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
58 B6112998 นายเทพศักด์ิ  ูรักอยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
59 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
60 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
61 B6113971 นายทนงศักด์ิ วันอยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
62 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
63 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
64 B6114510 นางสาวชุณห์ พิ มา ศรีศักด์ินอก  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
65 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
66 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
67 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ล าใย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
68 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
69 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
70 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
71 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
72 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
73 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
74 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
75 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
76 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
77 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
78 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
79 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
80 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
81 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
82 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
83 B6117252 นายอธิป อนุรส สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
84 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
85 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จ่ันบ ารุง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
86 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
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87 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
88 B6132231 นายเรืองศักด์ิ ประจงจัด สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
89 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
90 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
91 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
92 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
93 B6136239 นายธนศักด์ิ ทรงบัณฑิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
94 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
95 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
96 B6137021 นางสาวมนัสวี อ าพาศ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
97 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
98 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
99 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
100 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออ านวย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
101 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
102 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
103 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
104 D5910014 นางสาวอิสราภรณ์ รักงาม สาขาวิชาเคมี
105 D6110864 นายพงษ์ศักด์ิ เชิงขุนทด สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
106 D6200503 นายเฉลิมกียรติ สุตาชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
107 M6200459 นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
108 M6300333 นายศิริมงคล อาญามือง สาขาวิชาเคมี
109 1.451E+12 นางสาววรรณวิษา บุตรชารี สาขาวิชาฟิสิกส์
110 1.5099E+12 นางสาวสิริพร ธิกันทา สาขาวิชาฟิสิกส์
111 1.5601E+12 นางสาวจุฑามาศ ดวงกมล สาขาวิชาเคมี
112 564206 นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์ สาขาวิชาเคมี
113 6103712 นางสาวชุติมา ขวัญส B สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

หมำยเหตุ:   
 - ผู้ท่ีมีรำยช่ือท่ีมีสิทธ์ิสอบ ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เม.ย. 64 จะต้องเข้ำอบรมใน https://elearning2.sut.ac.th/ โดยจะต้องมีชม.อบรม 80 % ข้ึนไป
 - ผู้ท่ีมีรำยช่ือท่ีมีสิทธ์ิสอบให้ดูวิธีกำรสอบ online ได้ท่ี http://cste.sut.ac.th/csteshe/?p=925
 -บัณฑิตศึกษำและผู้ช่วยวิจัย (ล ำดับท่ี 104 - 113) ท่ีจะต้องฝึกปฏิบัติจะมีกำรแจ้งกลับอีกคร้ังเม่ือมหำวิทยำลัยมีประกำศให้มีกำรเรียนกำรสอนปกติ
 - ผู้ท่ีลงทะเบียนอบรมแล้วไม่มำสอบในรอบท่ีลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธ์ิในกำรสมัครสอบในรอบถัดไปเป็นเวลำ 2 เดือน และไม่สำมำรถสมัครใหม่ได้

สอบ online  
https://elearning2.su

t.ac.th/ ชุด C
ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย.2564

 เวลำ 9.00 น. ปิด
ระบบวันท่ี 2 เม.ย. 
2564 เวลำ 9.00 น


