ตารางสอบ MOS รอบ 1 สํ าหรั บผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 9.00-10.30 น.
No.

รหัสนักศึกษา

1

5533410059

2

ชื่อ-นามสกุล

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวพรทิพา ไชยแสง

9

5632N10016

นางสาวกาญจนา ราชวงศ์

5635N10019

นางสาวตรี รัตน์ หมัน่ อุตส่ าห์

10

5635N10002

นายพงษ์เทพ หิ รัญเมธากิจ

3

5635N10018

นางสาวสุ นทรี กล่อมพรม

11

5635N10017

นายนันทพงศ์ หลักทอง

4

5635N10014

นางสาววรางคณา ดวงมณี

12

5635N10007

นางสาวศิริพร อภัยลุน

5

5635N10024

นางสาวศุภลักษณ์ ไล้ทองดี

13

5635N10025

นางสาวธาริ ณี อินทร์กาํ แพง

6

5632N10037

นางสาวจันทร์จิรา ห่ อทอง

14

5635N10020

นางสาวรุ จิรา เฟื่ องกรณ์

7

5632N10007

นางสาวสมฤทัย หนูอุไร

15

5635N10027

นางสาวธนพร พันธุรังษี

8

5632N10013

นางสาวสราวดี แซ่เล้า

ตารางสอบ MOS รอบ 2 สํ าหรับผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
No.

รหัสนักศึกษา

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

5635N10022

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปณตพร ภู่เกิด

1

9

5635N10028

นางสาวฮามีดะห์ มะแอ

2

5632N10012

นางสาววนิดา ธนวิจิตรจํานง

10

5533410035

นางสาวขนิษฐา คําสูงเนิน

3

5632N10014

นางสาวสุ นนั ทา รอดสุ ธา

11

5434410071

นายณัฏฐวัฒน์ เด่นดํารงกุล

4

5632N10010

นางสาวทัศนีย ์ วงศ์ประสิ ทธิ์

12

5435Z10003

นายกัณฑ์เอนก เสี ยงแจ้ว

5

5635N10012

นายสราวุธ ปั้นแตง

13

5434410004

นางสาวชานิกา มัน่ ใจ

6

5635N10008

นายอานนท์ ใจซื่อ

14

5434410032

นางสาวผกาวัลย์ วรรณรมย์

7

5635N10004

นางสาวมลฤดี พระพิมพ์

15

5434410024

นายกรณ์ดนัย นิ่มนวล

8

5635N10028

นางสาวสุ วิมล เพิ่มสิ น

หมายเหตุ : 1. หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่กําหนดได้ กรุณามาติดต่อเปลี่ยนช่วงวันและเวลาสอบด้ วยตนเองได้ ที่ศนู ย์ IT
ชัน้ 3 อาคาร พลกฤษณ ประโมทะกะ ก่อนวันและเวลาสอบเดิม 1 วัน ไม่อย่างนันนั
้ กศึกษาจะอยูใ่ นสถานะขาดสอบ และทางศูนย์
IT จะตัดรายชื่อออก ทําให้ นกั ศึกษาจะไม่สามารถเข้ าสอบได้ อีก
2. หากนักศึกษามาช้ ากว่าเวลา 15 นาที ทางศูนย์ IT ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบ เนื่องจากจะทําให้ ตารางสอบเคลื่อน

ตารางสอบ MOS รอบ 3 สํ าหรั บผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น.
No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5532410106

นางสาวพิจิตรา ภิญโญภาพมงคล

9

5632N10032

นางสาวรพีพร จัน่ ทิม

2

5532410108

นายศุภชัย ชุ่มชื่น

10

5632N10033

นางสาวเพ็ญสิ ริ เด่นศักดิ์ศรี

3

5532410112

นางสาวศกุนี กะเสมรัมย์

11

5633N10001

นางสาวปั ทมาภรณ์ อุ่นภักดิ์

4

5532410117

นางสาวปาริ ษา สาครสิ นธุ์

12

5635Q10003

นางสาวเปมิกา เวกสูงเนิน

5

5531L10096

นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม

13

5434410015

นายคณิ น พูลมาสิ น

6

5631F10001

นายวรุ จภ์ พูลพลบ

14

5434410023

นางสาวสุ นทรี อุดมสารี

7

5632N10022

นางสาวฐาปณี กิจเพียร

15

5434410014

นางสาวนฤมล ทรัพย์หลาย

8

5632N10023

นางสาวจิฎามาศ ผกานนท์

ตารางสอบ MOS รอบ 4 สํ าหรับผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 15.00-16.30 น.
No.

รหัสนักศึกษา

1

5532410069

2

ชื่อ-นามสกุล

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวมะลิวลั ย์ ชํานาญ

9

5532410032

นางสาวดวงกมล คงเกิด

5534410027

นางสาวพรลัดดา สุ ขกล้า

10

5534410075

นายภูมิศิษฏ์ วงค์สวัสดิ์

3

5534410036

นางสาวกวิสรา แป้ นกลาง

11

5434410089

นางสาวศตพร หร่ องเจริ ญ

4

5534410064

นางสาวพัชราภรณ์ ยิบรัมย์

12

5434410068

นางสาวเบญจวรรณ มีหิรัญ

5

5534410065

นางสาวจุฑารัตน์ นามงคล

13

5534410014

นางสาวลัดดาวรรณ จ้อยจินดา

6

5632M10002

นางสาวณัฐธิดา ดีสารี

14

5534410041

นางสาวกนกวรรณ ธารกฤษณ์

7

5532410083

นางสาวอารี รัตน์ รักเปรมจิตร

15

5534410080

นางสาวศรัญญา เคลือบบุญ

8

5532410075

นางสาววิรันดา กันยารัตน์

หมายเหตุ : 1. หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่กําหนดได้ กรุณามาติดต่อเปลี่ยนช่วงวันและเวลาสอบด้ วยตนเองได้ ที่ศนู ย์ IT
ชัน้ 3 อาคาร พลกฤษณ ประโมทะกะ ก่อนวันและเวลาสอบเดิม 1 วัน ไม่อย่างนันนั
้ กศึกษาจะอยูใ่ นสถานะขาดสอบ และทางศูนย์
IT จะตัดรายชื่อออก ทําให้ นกั ศึกษาจะไม่สามารถเข้ าสอบได้ อีก
2. หากนักศึกษามาช้ ากว่าเวลา 15 นาที ทางศูนย์ IT ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบ เนื่องจากจะทําให้ ตารางสอบเคลื่อน

ตารางสอบ MOS รอบ 5 สํ าหรับผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 17.30-19.30 น.
No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

No.

1

5632M10020

นายธนบวร จงชุติมานุรักษ์

9

2

5634M10001

นางสาวศิวนาถ ทองศรี

10

3

5634M10007

นางสาววันเพ็ญ แซ่เตีย

11

4

5634M10009

นายวรวิทย์ ธีรภัทรสกุล

12

5

5634M10011

นางสาวลภัสรดา ใจสามารถ

13

6

5634M10016

นายปิ ยณัฐ โกมลรุ จิ

14

7

5533410008

นางสาวจีราพร มามาก

15

8

5533410014

นางสาวเสาวนีย ์ ไหลสุ พรรณวงค์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ตารางสอบ MOS รอบ 6 สํ าหรับผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
No.

รหัสนักศึกษา

1

5632N10019

2

ชื่อ-นามสกุล

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

นายสุ ทธิรัชต์ ทองจันทร์

9

5534410055

นางสาวปั ทมราช กองเมือง

5632N10027

นายสิ ทธิบุตร บุญนํา

10

5534410067

นางสาวมรกต จันทร์แก้ว

3

5632N10029

นายวัชรพันธุ์ ศรี ราวุธ

11

5533410025

นางสาวเนาวรัตน์ ชูยศ

4

5632N10030

นายอภิรักษ์ เมธยาภา

12

5632M10005

นางสาวชลดา ดอนมงคุณ

5

5632N10031

นายสุ ทธิพร เดวีเลาะ

13

5632M10007

นางสาวสุ ภาวดี ทองนวล

6

5234410051

นางสาวญาณี จันทร์มีทรัพย์

14

5632M10011

นางสาวศิริลกั ษณ์ ภู่ทอง

7

5533410057

นางสาวนิภาพร ปาปะเถ

15

5632M10021

นางสาวสุ รีมาศ ทรัพย์บริ บูรณ์

8

5234410049

นางสาววัชรี ผาดี

หมายเหตุ : 1. หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่กําหนดได้ กรุณามาติดต่อเปลี่ยนช่วงวันและเวลาสอบด้ วยตนเองได้ ที่ศนู ย์ IT
ชัน้ 3 อาคาร พลกฤษณ ประโมทะกะ ก่อนวันและเวลาสอบเดิม 1 วัน ไม่อย่างนันนั
้ กศึกษาจะอยูใ่ นสถานะขาดสอบ และทางศูนย์
IT จะตัดรายชื่อออก ทําให้ นกั ศึกษาจะไม่สามารถเข้ าสอบได้ อีก
2. หากนักศึกษามาช้ ากว่าเวลา 15 นาที ทางศูนย์ IT ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบ เนื่องจากจะทําให้ ตารางสอบเคลื่อน

ตารางสอบ MOS รอบ 7 สํ าหรับผู้ไม่ เข้ าอบรม
สอบวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00-16.30 น.
No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

No.

1

5634M10008

นายมนต์ชยั ลิบเมฆ

9

2

5634M10010

นายศิรุจ ธีระแนว

10

3

5635N10015

นายซับรี สมาแฮ

11

4

12

5

13

6

14

7

15

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

8
หมายเหตุ : 1. หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่กําหนดได้ กรุณามาติดต่อเปลี่ยนช่วงวันและเวลาสอบด้ วยตนเองได้ ที่ศนู ย์ IT
ชัน้ 3 อาคาร พลกฤษณ ประโมทะกะ ก่อนวันและเวลาสอบเดิม 1 วัน ไม่อย่างนันนั
้ กศึกษาจะอยูใ่ นสถานะขาดสอบ และทางศูนย์
IT จะตัดรายชื่อออก ทําให้ นกั ศึกษาจะไม่สามารถเข้ าสอบได้ อีก
2. หากนักศึกษามาช้ ากว่าเวลา 15 นาที ทางศูนย์ IT ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบ เนื่องจากจะทําให้ ตารางสอบเคลื่อน

