
Seq รหสันกัศกึษา ชือ่ - นามสกลุ เวลาสอบ HW

ตารางสอบปฏบิตั ิHardware วนัที ่5 ตลุาคม 2560 หอ้ง BSc 603

49 6010410216 น.ส. อัสรา หะไร
50 6010410218 น.ส. อารนีา ยบีากา
51 5710210132 น.ส. ณัฐธดิา ฉายไสว
52 5810210430 นาย วัชรพงศ ์ ทองวงศ์
53 5810210457 น.ส. ศศปิระภา เพ็งหนู
54 5810210479 น.ส. สนธยา หนูเอก
55 5810210518 น.ส. สนุษิา ด าแกว้
56 5810210738 น.ส. ตระการตา ไชยอนิ
57 6010410002 น.ส. กมลทพิย ์ จันทรวโิรจน์
58 6010410004 น.ส. กรองกนก บญุมณี
59 6010410006 น.ส. กานตธ์รีา ไชยสวุรรณ
60 6010410007 น.ส. เกศรา ส าราญรัตน์
61 6010410010 น.ส. จรีภร เจตนา
62 6010410011 น.ส. จฑุามาศ จติรา
63 6010410012 น.ส. เจนกิา โกศล
64 6010410014 น.ส. ชนดิา นวลศรทีอง
65 6010410015 น.ส. ชนสิรา ศรษีะสมทุร
66 6010410016 น.ส. ชยมน บญุโสภา
67 6010410018 น.ส. ซะหร์าณี สาเหะโมหะมัด
68 6010410019 น.ส. ฐติาภา แกว้เลศิ
69 6010410020 น.ส. ณัฐกลุ วัฒนา
70 6010410022 น.ส. ณชินันท ์ ธงศริิ
71 6010410023 น.ส. ดาราวรรณ อักษรภักดี
72 6010410027 น.ส. ธนัญญา บลิยะแม
73 6010410028 น.ส. ธญัรด ี สารมาศ
74 6010410031 น.ส. นพนลนิ ผดงุศักดิ์
75 6010410035 น.ส. นสิฟวู ์ ตเียาะ
76 6010410038 น.ส. บษุกร บญุคลองเตย
77 6010410039 นาย ปฏภิาณ เลาหะตานนท์
78 6010410044 น.ส. ปณุยาพร ซกซือ่
79 6010410047 น.ส. พูไ่หม สขุะเจรญิศริิ
80 6010410049 น.ส. เพ็ญพชิชา เพ็ชรพลู
81 6010410052 น.ส. ภนดิา ตัง้สถติพร
82 6010410053 น.ส. ภัทรวรรณ มสูกิรังศรี
83 6010410057 น.ส. ลัทธวรรณ สมัครพงค์
84 6010410059 น.ส. วรรณภา สวุรรณมณี
85 6010410062 น.ส. วารศิา แกว้แสน
86 6010410063 น.ส. วชิชดุา อนันตภักดิ์
87 6010410064 น.ส. วชิญา แซอ่ึง้
88 6010410065 น.ส. วลิาสนิ ี บตุรเอก
89 6010410067 น.ส. ศรสีดุา จ่ันเเคน้
90 6010410068 น.ส. ศศธิร พงคท์องเมอืง
91 6010410069 น.ส. ศศวิมิล นาคเผอืก
92 6010410070 น.ส. ศริลิักษณ์ เกตสุมบัติ
93 6010410073 นาย สราวธุ ไทยดี
94 6010410076 น.ส. สนินภา ลอืก าลัง
95 6010410081 น.ส. สวุเนตร สงัขท์อง
96 6010410085 น.ส. อัญรนิทร ์ ไพบรูณ์สมบัติ
97 6010410088 น.ส. อารยีา หา้กลุ
98 6010410094 น.ส. กัญทมิา สวุรรณมโน
99 6010410110 น.ส. กิง่กาญจน ์ หรัิญรัตน์

100 6010410113 น.ส. เก็จแกว้ สปัุตติ
101 6010410116 น.ส. จริะกาญจน ์ จันทรังษี
102 6010410117 น.ส. จฑุามาศ จันทรม์ศีรี

8.51 - 9.00 น.

9.01 - 9.10 น.

9.11 - 9.20 น.

9.21 - 9.30 น.

8.41 - 8.50 น.




