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โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใต้แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือสนองนโยบายตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในทุก
หลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งาน
ได้ และดําเนินการตามนโยบายแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560-2564  

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้
ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา เพ่ือทบทวน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม
ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้   

ผลการดําเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สามารถดําเนินงานได้ตามตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ในโครงการจํานวน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินเชิงปริมาณท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายถึงร้อยละ 357.50 (จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
715 คน จากค่าเป้าหมาย 200 คน) เชิงค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 90 (จํานวน
งบประมาณ 5,400 บาท จากจํานวนงบประมาณท้ังหมด 6,000 บาท) เชิงระยะเวลาและสถานท่ี (สามารถ
ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการ) แต่ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดในเชิง
คุณภาพท่ีตั้งเป้าหมายไว้ท่ี 4.00 คะแนน แม้จะได้ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.85 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ก็ตาม  

โดยภาพรวม โครงการสามารถจัดได้สําเร็จลุล่วงตามค่าเป้าประสงค์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีตั้งไว้ โดยนักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อการนําไปประยุกต์ใช้ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แนวทางในการทําข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมตัวก่อน
สอบจริงได ้

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงยังคงต้องวางแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมและเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน    

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 
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คํานํา 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามนโยบายแผนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 จึงได้มีการจัดโครงการจัดอบรมเตรียม
สอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประมาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ัง
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได้  

รายงานผลการดําเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มนี้ จึงเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ
ท่ีจําเป็นต่อการนําไปประยุกต์ใช้ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการทําข้อสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษาให้ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชานี และเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

ผลการดําเนินงานสําเร็จลุล่วงเกินค่าเป้าประสงค์ สืบเนื่องจากความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากร
ทุกท่านท่ีเข้าร่วมโครงการและร่วมเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี จึง
ใคร่ขอขอบคุณ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้ร่วมดําเนินการจัดโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้
ภาษาอังกฤษ Exit Exam ร่วมกับวิทยากรทุกท่านในโอกาสต่อไป และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาด้วยดี
เช่นเคย  

 
ผู้บริหารและบุคลากร 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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สารบัญตาราง 

ตาราง
ท่ี 

 หน้า 
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สารบัญแผนภมู ิ

ตาราง 
ท่ี 

 หน้า 

1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามครั้งท่ีมีการจัดโครงการ 6 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

1 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ช่ือโครงการ โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam  

1.2 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีเคยจัดมาแล้วและจัดเป็นประจําทุกป ี 

โดยมีลักษณะกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.3 ความสอดคล้องกับแผนในระดับท่ีสูงกว่า 

โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นการดําเนินโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดังต่อไปนี ้

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากําลังคนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ พร้อมทํางานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ ท่ี  3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

2. แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-
2564) 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
มาตรการท่ี 4.2 จัดเตรียมความพร้อมและอํานวยความสะดวกให้นักศึกษาในการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเตรียมสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา เช่น TOEFL  

IELTS TOEIC UBU-Test CEFR เป็นต้น 

3.  พันธกิจสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการ และสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีระดับนานาชาต ิ

4. แผนการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
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1.4 หลักการและเหตผุล 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ท่ีกําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุก
ระดับการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานท่ีมีพันธกิจในการสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกระดับ ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีท่ีมีความสนใจและต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไป
อย่างต่อเนื่องประจําทุกปี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและเข้ารับการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงมีกําหนดจัดโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัด
มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam คราวละ 3 ชั่วโมง จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งจะจัดข้ึนในเดือนมกราคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีความมุ่งหวังว่าเนื้อหาการอบรมจะเป็นแนวทางในการทําข้อสอบ
ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา  

1.5 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อการนําไปประยุกต์ใช้ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการทําข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1.6 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 

1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อการนําไป
ประยุกต์ใช ้

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการทําข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จ
การศึกษา 

3. ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
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1.9 จํานวน/กลุ่มเป้าหมาย 
1. นกัศึกษา อาจารย์ บคุลากร และบุคคลท่ัวไป  รวมจํานวน  200 คน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานวิเทศสัมพันธ์  จํานวน          8 คน 

1.10  กําหนดการ/ระยะเวลา 
กําหนดจัดโครงการจํานวน 3 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งท่ี ช่วงเวลาการรับสมัคร กําหนดการอบรม 

1 สัปดาห์ท่ี 2 เดือนมกราคม 2563 สัปดาห์ท่ี 3 เดือนมกราคม 2563 

2 สัปดาห์ท่ี 2 เดือนมกราคม 2563 สัปดาห์ท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ ์2563 

3 สัปดาห์ท่ี 2 เดือนมกราคม 2563 สัปดาห์ท่ี 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

1.11 สถานท่ีปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
1.12 งบประมาณท่ีได้รับ  

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัด

อบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จํานวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

1.13 แผนการดําเนนิงาน จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใช้หลักวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – สิ้นสุด 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.
-

ธ.ค. 

ม.ค.
-

มี.ค. 

เม.ย
-

มิ.ย. 

ก.ค.
-

ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมงาน วางแผนและหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ย. 62     ศิริอนงค ์
1.2 กําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ พ.ย. 62     ศิริอนงค ์
1.3 หาสถานท่ีจัดโครงการ พ.ย. 62     ศิริอนงค ์
1.4 กําหนดกิจกรรมและเวลาจัดโครงการ พ.ย. 62     ศิริอนงค ์
1.5 ขออนุมัติโครงการ ธ.ค. 62     ศิริอนงค ์

2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์
2.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

2.3 สรุปจํานวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

2.4 ประสาน/ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

2.5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์
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แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – สิ้นสุด 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.
-

ธ.ค. 

ม.ค.
-

มี.ค. 

เม.ย
-

มิ.ย. 

ก.ค.
-

ก.ย. 
2.6 ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

3. ขั้นติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check) 
3.1 ประชุมตดิตามความคืบหน้าในการทํางานของ

โครงการ 
ตลอดระยะเวลา

โครงการ 
    พัชรินทร ์

3.2 ตรวจสอบการทํางานของทุกฝ่ายงานในวันจัด
โครงการ 

ม.ค. – ก.พ. 63     พัชรินทร ์

3.3 แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

4. ขั้นการปรับปรุงการดําเนินงานให้เหมาะสม (Act) 
4.1 ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ก า ร ดํ า เนิ น งา น  ปั ญ ห า  แ ล ะ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

4.2 รวมรวมเอกสาร และดําเนินการเบิกจ่าย  ม.ค. – ก.พ. 63     นพวรรณ 
4.3 จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานและรวบรวมเก็บไว้

เพ่ือใช้ในการจัดทําโครงการครั้งต่อไป 
ม.ค. – ก.พ. 63     ศิริอนงค ์

4.4 ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการทํางานอย่าง
เร่งด่วน 

ตลอดระยะเวลา
โครงการ 

    ศิริอนงค ์

 

1.14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัด

อบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จํานวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

รายการ วงเงิน (บาท) 

ก. หมวดค่าตอบแทน  

1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (1 คน x 4 ชั่วโมง x 50 บาท x 3 ครั้ง) 600 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 3 ครั้ง) 5,400 

ข. หมวดค่าใช้สอย  

ค. หมวดค่าวัสด ุ  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (หกพันบาทถ้วน) 6,000 

*หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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1.15 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

การประเมินผล ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 80 

(160 คน) 
2. เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.00 
3. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 

(4,800 บาท) 
4. เชิงระยะเวลา

และสถานท่ี 
ระยะเวลาและสถานท่ีในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามแผน 

1.16 วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. สรุปจํานวนผู้เข้ารว่มโครงการจากใบลงทะเบียน 

2. รวบรวมและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. เปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดค่าเป้าหมายกับผลการดําเนินงานโครงการ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนินงานโครงการ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จ
การศึกษา Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมเป็นนักศึกษาในชั้นปีท่ี 4 จากทุกคณะ สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น จํานวน 715 คน รายละเอียดดังนี ้

ครั้งท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -11.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด
จํานวน 294 คน ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 

ครั้งท่ี 2 ในวันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -11.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด
จํานวน 281 คน ณ ห้อง CLB5202 อาคารเรียนรวม 5 

ครั้งท่ี 3 วันศุกร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -11.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด
จํานวน 140 คน ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 

ท้ังนี้ สามารถแสดงจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามครั้งท่ีจัดโครงการได้ดังแผนภูมิต่อไปนี ้
แผนภูมิท่ี 1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามครั้งท่ีมีการจัดโครงการ 

  

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ครั้งท่ีมีผู้เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดได้แก่  
1. ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 41 
2. ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเปน็ร้อยละ 39 
3. ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 20 
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บทที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินโครงการ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินโครงการอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบแบบประเมินโครงการ
ออนไลน์ (Google Form) โดยส่งแบบฟอร์มให้กับนักศึกษาหลังจากเข้าร่วม โดยมีนักศึกษาตอบแบบ
ประเมินท้ังสิ้น 33 คน ประกอบด้วย  

1. จําแนกจํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินตามระดับ จากจํานวนมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
1) นักศึกษาระดับปริญญาตร ี   จํานวน 32 คน 
2) นักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน   1 คน  

2. จําแนกจํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินตามคณะ จากจํานวนมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
1) คณะศิลปศาสตร ์     จํานวน 17 คน 
2) คณะวิทยาศาสตร ์    จํานวน  8 คน 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร ์    จํานวน  3 คน 
4) คณะบริหารศาสตร ์    จํานวน  2 คน 
5) คณะเกษตรศาสตร ์    จํานวน  1 คน 
6) คณะรัฐศาสตร ์     จํานวน  1 คน 
7) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จํานวน  1 คน 

3. จําแนกจํานวนนักศึกษาท่ีตอบประเมินตามวันท่ีเข้าร่วมโครงการ จากจํานวนมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
1) วันท่ี 17 มกราคม 2563    จํานวน 14 คน 
2) วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563    จํานวน 10 คน 
3) วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563     จํานวน   9 คน 

 
ท้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ และสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ได้ดําเนินการประมวลผลโดยอิงการกําหนดช่วงคะแนน (Yamane, T. 1967) ดังนี ้
             คะแนน   ช่วงคะแนน       ระดับ 
  5   4.51-5.00   มากท่ีสุด 
  4   3.51-4.50   มาก 
  3   2.51-3.50   ปานกลาง 
  2   1.51-2.50   น้อย 
  1   1.01-1.50   น้อยท่ีสุด 
Yamane, T (1967) Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall 
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 โดยได้ผลการประเมินโครงการฯ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 
จากจํานวนเข้าสอบท้ังหมด 715 คน ดังตารางต่อไปนี ้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า
คะแนน
สูงสุด 

ค่า
คะแนน
ต่ําสุด 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ 
แปรผล 

วิทยากรอบรมมีความรู้ความสามารถในการอบรม 4.24 5.00 3.00 0.66 มาก 
ความเหมาะสมของการอบรม 3.88 5.00 2.00 0.86 มาก 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 3.45 5.00 1.00 1.12 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของสถานที่และห้องที่ใช้ในการอบรม 4.03 5.00 2.00 0.95 มาก 
การอํานวยความสะดวกของผู้จดัการอบรม 3.91 5.00 1.00 1.01 มาก 
ความทั่วถึงในการประขาสัมพนัธ ์ 3.61 5.00 2.00 0.97 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 5.00 1.83 0.93 มาก 

  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินโครงการฯ จะเห็นไดว้่า ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของโครงการจัดอบรม

เตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลความพึง
พอใจต่อภาพรวมของการจัดโครงการครั้งนี้เท่ากับ 3.85 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาก และในแต่ละกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2.51-3.50 คะแนน) และระดับมาก (3.51-4.50 คะแนน) โดยสามารถ
เรียงลําดับจากหัวข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้ดังนี ้

 

1. วิทยากรอบรมมีความรู้ความสามารถในการอบรม 4.24 คะแนน 
2. ความเหมาะสมของสถานท่ีและห้องท่ีใช้ในการอบรม 4.03 คะแนน 
3. การอํานวยความสะดวกของผู้จัดการอบรม  3.91 คะแนน 
4. ความเหมาะสมของการอบรม    3.88 คะแนน 
5. ความท่ัวถึงในการประขาสัมพันธ ์   3.61 คะแนน 
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม  3.45 คะแนน 
 

และเม่ือนําผลการดําเนินโครงการฯ มาประมวลผลและเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ผลสรุปดังนี ้
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
การประเมินผล ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนิน

โครงการ 
การแปรผล 

เชิงปริมาณ ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกลุ่มเป้าหมายตามแผน (200 คน) 

ร้อยละ 80 
(160 คน) 

ร้อยละ 357.50 
(715 คน) 

บรรลุตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.00 3.85 ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 80 
(4,800 บาท) 

ร้อยละ 90 
(5,400 บาท) 

บรรลุตัวชี้วัด 

เชิงระยะเวลา
และสถานท่ี 

ระยะเวลาและสถานท่ีในการดําเนิน
โครงการ 

เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน 
 

บรรลุตัวชี้วัด 

 
โดยสรุป ผลการดําเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit 

Exam ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถบรรลุตัวชี้วัดท่ีตั้งไว้ได้ถึง 3 ด้าน ได้แก่ เชิงปริมาณ เชิง
ค่าใช้จ่าย และเชิงระยะเวลาและสถานท่ี แต่ไม่บรรลุตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าแผน
ท่ีตั้งไว้ แต่ยังอยู่ในระดับมาก (3.51-4.50 คะแนน) ท้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า สํานักงานวิเทศสมัพันธ์ สามารถ
ดําเนินงานโครงการตามแผนและค่าเป้าหมายได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการได ้และใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยไดเ้ป็นไปตามแผน  
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการประเมินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการดําเนินงานในครั้งต่อไป ได้แก่  

1) ด้านระยะเวลาและวันในการจัดสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้มีการเพ่ิมระยะเวลา

ในการอบรมมากข้ึน จากเดิมท่ีมีการอบรมเพียง 3 ชั่วโมง 

2) ด้านเนื้อหาในการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะให้เพ่ิมเนื้อหาในการอบรม และเพ่ิม

กิจกรรมท่ีสอดแทรกความสนุกสนานระหว่างการอบรมเพ่ือทําให้เนื้อหาในการอบรมเป็นสิ่งท่ี

ง่ายต่อการรับรู้และบรรยากาศในห้องอบรมไม่ตึงเครียดจนเกินไป  

3) ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวนผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการมากกว่า 200 คน ต่อครั้งท่ีจัด ทําให้ต้องใช้ห้องขนาดความจุ 500 ท่ีนั่ง ณ อาคาร

เรียนรวม 5 เพ่ือใช้ในการจัดอบรม ซึ่งอาจทําให้นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวกมากนัก  

ดังนั้น ในการดําเนินการครั้งต่อไป สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงจะวางแผนการดําเนินงานโดย

กําหนดการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ด้วย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาการอบรมได้ทุกท่ีทุก

เวลา ไม่ต้องประสบปัญหาความแออัดของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ และเสนอแนะให้วิทยากรเพ่ิมกิจกรรม

สันทนาการก่อนการอบรมหรือระหว่างการอบรมมากข้ึน  
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สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

1 นางสาว ณัฐธิดา พรสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์

2 นาย ศิริศักด์ิ สังลา คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 นางสาว ณัฐกานต์ แสงค า คณะวิทยาศาสตร์

4 นาย ธนานันท์ ตะคอนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์

5 นางสาว อรอนงค์ ทรงจิตร คณะเกษตรศาสตร์

6 นาย อภิสิทธ์ิ สุภกุล คณะรัฐศาสตร์

7 นางสาว ศรัญญา สมคะเน คณะบริหารศาสตร์

8 นางสาว จริยา นาเจริญ คณะบริหารศาสตร์

9 นางสาว ชวัลพร สมใจ คณะบริหารศาสตร์

10 นางสาว ศิริวัลย์ บัวศรี คณะบริหารศาสตร์

11 นางสาว ชัญญานุช ผ่องบุรุษ คณะบริหารศาสตร์

12 นางสาว อรวรรณ พ ิลัยวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์

13 นางสาว ธิดารัตน์ บุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร์

14 นางสาว กฤติญาธร ศรีมะลัย คณะวิทยาศาสตร์

15 นางสาว สุนิตา สร้อยอุดม คณะศิลปศาสตร์

16 นางสาว วรัญญา ชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 นางสาว ธิวาภรณ์ ป้องเพชร คณะศิลปศาสตร์

18 นางสาว รจนา สุขดี คณะบริหารศาสตร์

19 นางสาว นัลติกา บ้งชมโพธ์ิ คณะบริหารศาสตร์

20 นางสาว เจนจิรา พละศูนย์ คณะเกษตรศาสตร์

21 นางสาว สุธิดา สังกา คณะวิทยาศาสตร์

22 นางสาว วนิดา แก้วนันทะ คณะวิทยาศาสตร์

23 นางสาว ศิรินทิพย์ จันทะศิลา คณะวิทยาศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ
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ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

24 นางสาว มิถุนา สิทธิเสนา คณะศิลปศาสตร์

25 นางสาว วิภาวี หล้าสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 นางสาว เมลดา ตัณฑวราภาธร คณะวิทยาศาสตร์

27 นางสาว วิรัลพัชญ์ ศักด์ิศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 นางสาว นุจิรา สีปา คณะบริหารศาสตร์

29 นางสาว สุชาดา ไชยพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 นาย ศุภกิจ ล้อมทอง คณะศิลปศาสตร์

31 นางสาว กิตติยา สายเมฆ คณะบริหารศาสตร์

32 นางสาว จิตรา ดีดวงพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

33 นางสาว เจนจิรา สาย เสมา  คณะบริหารศาสตร์

34 นางสาว นงนุช นาคูณ คณะบริหารศาสตร์

35 นางสาว กรวิภา ทองเหลือ คณะบริหารศาสตร์

36 นางสาว เกียรติธิดา สายตา คณะบริหารศาสตร์

37 นางสาว วราภรณ์ หลักหาญ คณะบริหารศาสตร์

38 นางสาว วิภาวี ประวีณานนท์ คณะบริหารศาสตร์

39 นางสาว ชลธิชา ทองนาค คณะบริหารศาสตร์

40 นางสาว จิรภิญญา สา รักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

41 นางสาว พรนภา หงษ์บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์

42 นางสาว อรณิชา บัวแก้ว คณะบริหารศาสตร์

43 นางสาว กรวิภา บอกขุนทด คณะบริหารศาสตร์

44 นางสาว ศศิวิมล ออละสิทธ์ิ คณะบริหารศาสตร์

45 นาย กิตติวัฒน์ สุธาสถิตย์ชัย คณะบริหารศาสตร์

46 นางสาว จุฑามาศ ดวงแก้ว คณะบริหารศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด
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47 นางสาว ดาราวรรณ พันธ์สุโพธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์

48 นางสาว เจษณี บุญลา คณะบริหารศาสตร์

49 นางสาว กาญจนา นันทะสิงห์ คณะบริหารศาสตร์

50 นางสาว พิไลพร วันนา คณะบริหารศาสตร์

51 นาย ณัฐรักษ์ โสมรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

52 นางสาว จิราภรณ์ ใบหนองฮี คณะบริหารศาสตร์

53 นางสาว นิรชร จันละพันธ์ คณะบริหารศาสตร์

54 นางสาว สุพรรษา หนองพล คณะบริหารศาสตร์

55 นางสาว ปนัดดา ทุมมี คณะบริหารศาสตร์

56 นางสาว ชนินาถ หุนารัตน์ คณะบริหารศาสตร์

57 นางสาว พรรณทิภา เดชบุญ คณะวิทยาศาสตร์

58 นางสาว รัตติยา ไชยสุข คณะบริหารศาสตร์

59 นางสาว ทิพมาศ มะปราง คณะบริหารศาสตร์

60 นางสาว สุพรรณษา วะลิวรรณ์ คณะบริหารศาสตร์

61 นางสาว ศิริวรรณ โนมะยา คณะบริหารศาสตร์

62 นางสาว สุพัตรา วันดี คณะวิทยาศาสตร์

63 นางสาว เกศรินทร์ ศิริคุณ คณะบริหารศาสตร์

64 นางสาว พัทยา สีกา คณะบริหารศาสตร์

65 นางสาว อุษณี พวงศรีเคน คณะบริหารศาสตร์

66 นางสาว ฆรนี ม่ิงขวัญ คณะบริหารศาสตร์

67 นางสาว นฤมล กุลวงศ์ คณะบริหารศาสตร์

68 นาย สราวุธ สายค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

69 นางสาว ทักษพร ทรงฉลาด คณะบริหารศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด
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70 นางสาว กนกพร เขียวสุดตา คณะบริหารศาสตร์

71 นางสาว ณัฐรี ด าะธิก คณะบริหารศาสตร์

72 นาย รชานนท์ บังคมเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

73 นางสาว สุดารัตน์ ทองอ้ม คณะบริหารศาสตร์

74 นางสาว ปฐมาวดี แสงสา คณะศิลปศาสตร์

75 นางสาว เจนจิรา สายเบาะ คณะบริหารศาสตร์

76 นาย อนันต์ ใจ สม ปาน คณะเกษตรศาสตร์

77 นางสาว สุธินันท์ ไชยวิเศษ คณะเกษตรศาสตร์

78 นางสาว ชนาภา กล่ินสุคนธ์ คณะเกษตรศาสตร์

79 นาย ป้อม แก้วพิลา คณะวิศวกรรมศาสตร์

80 นางสาว วิลาวรรณ ค าเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์

81 นางสาว ศุภลักษณ์ สีสัน คณะศิลปศาสตร์

82 นางสาว สุรีรัตน์ แก้วดวงดี คณะรัฐศาสตร์

83 นาย วีระพล ดาวัลย์ คณะเกษตรศาสตร์

84 นาย ไชยวัฒน์ เจ็กมะดัน คณะเกษตรศาสตร์

85 นางสาว มยุริญ หวังดี คณะเกษตรศาสตร์

86 นางสาว พัชรี ทาเสนาะ คณะเกษตรศาสตร์

87 นาย ยุธวัฒน์ ระสิโน คณะเกษตรศาสตร์

88 นางสาว ศิริรัตน์ วิระศรี คณะบริหารศาสตร์

89 นางสาว สุนิสา สมสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์

90 นางสาว ชนาภา ดาผา คณะวิศวกรรมศาสตร์

91 นางสาว วิชญา ทองกลม คณะบริหารศาสตร์

92 นางสาว เมทินี มุ่งพร คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

93 นาย นฤดล ละอองศรี คณะเกษตรศาสตร์

94 นางสาว ณัฐริกา มีทองแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์

95 นาย ทรงพล ค าศรี คณะวิทยาศาสตร์

96 นางสาว อรอุมา ดาลัย คณะบริหารศาสตร์

97 นางสาว ศรัณย์พร ยอดอาจ คณะบริหารศาสตร์

98 นางสาว ปนัดดา ค ามาโฮม คณะศิลปศาสตร์

99 นางสาว เบญจวรรณ สุวรรณรัต คณะบริหารศาสตร์

100 นางสาว เพียรศิริ เพ็ญจันทร์ คณะบริหารศาสตร์

101 นางสาว ไอลดา สาริจันโท คณะบริหารศาสตร์

102 นาย สุพจน์ โพธ์ิพร คณะวิศวกรรมศาสตร์

103 นาย นนทกานต์ เถาว์โท คณะวิทยาศาสตร์

104 นาย นันทิพัฒน์ พรมทอง คณะเกษตรศาสตร์

105 นางสาว ทิพวรรณ จ าปี คณะบริหารศาสตร์

106 นางสาว ศิริลักษณ์ บรรจง คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

107 นางสาว ลักษมี ภาคี คณะบริหารศาสตร์

108 นาย ชิณพล  พวงมาลา คณะเกษตรศาสตร์

109 นางสาว ภัคจิรา  อมรวงศ์ คณะบริหารศาสตร์

110 นาย พีรดนผ์ จงจรูญเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

111 นางสาว อรุณรุ่ง แต้อุดมโชค คณะศิลปศาสตร์

112 นางสาว เขมินทรา ต้ังตระกูล คณะบริหารศาสตร์

113 นาย เจนณรงณ์ ไชยสิงห์ คณะเกษตรศาสตร์

114 นางสาว กิตติยา ทะนวนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์

115 นางสาว ภัทรสุดา สินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

116 นางสาว กนกพร ผุดผา คณะบริหารศาสตร์

117 นางสาว วรรณพร หาสูง คณะบริหารศาสตร์

118 นางสาว กุลจิรา มุ่งดี คณะบริหารศาสตร์

119 นาย บุญเลิศ ป้องค าวัน คณะรัฐศาสตร์

120 นางสาว นิธิศา แซ่ต้ัง คณะรัฐศาสตร์

121 นาย จตุพงศ์ ศรีสงคราม คณะเกษตรศาสตร์

122 นางสาว วรดา จันทร์ส่อง คณะวิทยาศาสตร์

123 นางสาว ธีริศรา ธรรมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์

124 นางสาว วนิดา สุขจิตร คณะเกษตรศาสตร์

125 นางสาว ขนิษฐา พรมลา คณะบริหารศาสตร์

126 นางสาว วราภรณ์ อัจฉฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์

127 นางสาว วรรณนิภา จันโส คณะวิทยาศาสตร์

128 นางสาว จุฑามาศ แก้วสะอาด คณะบริหารศาสตร์

129 นาย กวินพิชญ์ เพลินจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

130 นางสาว ณัฏธิกา พงษ์เพ็ชร คณะบริหารศาสตร์

131 นางสาว แสงเดือน บุญหนัก คณะบริหารศาสตร์

132 นาย จิรภัทร ประทัง คณะวิศวกรรมศาสตร์

133 นางสาว จริณทิพย์ ระมา คณะบริหารศาสตร์

134 นางสาว สิรีธร สินธุรัตน์ คณะบริหารศาสตร์

135 นางสาว เป่ียมกมล ปรัสพันธ์ คณะบริหารศาสตร์

136 นางสาว สุนิสา สุขส าราญ คณะบริหารศาสตร์

137 นางสาว ประภัสสร นิลทะราช คณะบริหารศาสตร์

138 นางสาว เกตุกนก จดจ า คณะบริหารศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

139 นาย ณัฐชนนก์ เช้ือกิตติศักด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

140 นาย ประภากร  หลายพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

141 นางสาว กานพิชชา สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์

142 นางสาว อรณี สุขบุญ คณะบริหารศาสตร์

143 นางสาว ศีรณา ศรีสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

144 นางสาว อารีรัตน์ พ่ึงตน คณะรัฐศาสตร์

145 นางสาว ไพจิตรา ทองเบ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

146 นางสาว จุฑามาศ ภูมิคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

147 นางสาว ฤดี แหวนทอง คณะบริหารศาสตร์

148 นางสาว ศกลวรรณ อัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

149 นางสาว พชรพร ทองมี คณะบริหารศาสตร์

150 นางสาว จุฑามาศ สมชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

151 นางสาว นฤมล จันทอง คณะบริหารศาสตร์

152 นางสาว จันทร์จิรา วังมนตรี คณะเกษตรศาสตร์

153 นางสาว จิรวรรณ ช่วยท้าว คณะศิลปศาสตร์

154 นางสาว วรวี วิเศษแสง คณะศิลปศาสตร์

155 นางสาว กรรณิกา ปัสสาสิงห์ คณะเกษตรศาสตร์

156 นาย ปราบดา จันทร์เก้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

157 นาย สุรชัย นันทพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

158 นางสาว ไอลดา อ่อนเยีย คณะวิศวกรรมศาสตร์

159 นางสาว อรอุมา ชมค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

160 นาย ณัฐพล อัคราช คณะวิศวกรรมศาสตร์

161 นาย ปิยะวัฒน์ วงศ์ศรีแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

162 นาย ทรงศักด์ิ โกศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

163 นางสาว ศิริลักษณ์ พลอามาตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

164 นางสาว ทิพย์เกสร ชมชิด คณะวิศวกรรมศาสตร์

165 นางสาว ปิยะธิดา แสนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์

166 นาย ณัฐดนัย ศิริค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

167 นาย สันติชัย บุญชิด คณะศิลปศาสตร์

168 นางสาว ภิญญาพัชญ์ สิรกุลพิพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์

169 นางสาว วิชุดา โสดามุข คณะศิลปศาสตร์

170 นางสาว อารียา ยางนอก คณะศิลปศาสตร์

171 นางสาว กนกวรรณ สังขาว คณะศิลปศาสตร์

172 นางสาว สุวรรณา พันธ์ุเจริญ คณะศิลปศาสตร์

173 นางสาว ฐิติพร ไตรภู่ คณะรัฐศาสตร์

174 นางสาว ปภัสสร ไชยเลิศ คณะรัฐศาสตร์

175 นางสาว ภัทรนันท์ ป้องสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์

176 นางสาว สุวิมล หงษ์มณี คณะศิลปศาสตร์

177 นางสาว จริญทิพย์ ยึนประโคน คณะวิทยาศาสตร์

178 นางสาว นันทิตา ศรีแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

179 นาย ทินกร เมษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

180 นางสาว ชลธิชา  ชัยประสิทธ์ิ คณะรัฐศาสตร์

181 นางสาว ณัฐธิดา พิมพ์สาร คณะรัฐศาสตร์

182 นางสาว ดวงมณี มาสาโสม คณะบริหารศาสตร์

183 นางสาว นลินทิพย์ อดเป้ีย คณะศิลปศาสตร์

184 นาย กิตติชัย วงษ์ลคร คณะเกษตรศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

185 นาย จักรภัทร ค าคม คณะเกษตรศาสตร์

186 นาย อ าพล ค่อมบุญ คณะวิทยาศาสตร์

187 นางสาว พิมลวรรณ ก่ิงวงค์ษา คณะศิลปศาสตร์

188 นางสาว นภัสนันท์ ผลดี คณะบริหารศาสตร์

189 นางสาว มนทกานติ ชะนะ คณะบริหารศาสตร์

190 นางสาว ชุติกาญจน์ พันธ์ค า คณะบริหารศาสตร์

191 นางสาว จิราภรณ์ วีระพันธ์ คณะรัฐศาสตร์

192 นางสาว อารียา บุญหนุน คณะบริหารศาสตร์

193 นาย กานน เนียมชัยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

194 นาย ธาดา พงษ์สถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

195 นางสาว วราภรณ์ ขันติวงศ์ คณะศิลปศาสตร์

196 นาย อรรถพล อ่อนหวาน คณะรัฐศาสตร์

197 นาย สิทธิชัย สายวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

198 นางสาว ศิริลักษ์ ชารีนิวัฒน์ คณะบริหารศาสตร์

199 นางสาว เสาวลักษณ์ ประทุมวัน คณะบริหารศาสตร์

200 นางสาว รักษณาทิพย์ ประณิธาน คณะศิลปศาสตร์

201 นางสาว น้ าฝน หอมหวล คณะบริหารศาสตร์

202 นางสาว สุพัตรา สุระสิทธ์ิ คณะบริหารศาสตร์

203 นางสาว อรณิชา เรืองกระจาย คณะวิทยาศาสตร์

204 นางสาว อาริยา การกล้า คณะวิทยาศาสตร์

205 นางสาว จุฑามาศ ก าจัดทุกข์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

206 นางสาว เบญญาภา เมียดธิมาตย์ คณะบริหารศาสตร์

207 นางสาว กาญจนา บุญภา คณะศิลปศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

208 นางสาว อภิญญา ยงยันต์ คณะศิลปศาสตร์

209 นางสาว กาญจนา แก้วสันเทียะ คณะศิลปศาสตร์

210 นางสาว สิมาพร สมานมิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

211 นางสาว ศิลาพร สังกะสี คณะวิศวกรรมศาสตร์

212 นางสาว อาภัสรา อ้วนล้ า คณะบริหารศาสตร์

213 นาย กฤติกร ส านักบ้านโคก คณะวิศวกรรมศาสตร์

214 นางสาว อัจฉรา ชินวรรณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

215 นางสาว บุษยามาศ สุดาชม คณะวิทยาศาสตร์

216 นางสาว กุสุมา บุญพระลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

217 นางสาว สุนัฐชา สลัยรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์

218 นางสาว กนกวรรณ ทองชาติ คณะเกษตรศาสตร์

219 นางสาว จุฑาทิพย์ พูลเลิศ คณะเกษตรศาสตร์

220 นางสาว กรรณนิยา แสนทวีสุข คณะรัฐศาสตร์

221 นางสาว อารยา พรมศร คณะรัฐศาสตร์

222 นางสาว สุดารัตน์ พุทธคุณ คณะบริหารศาสตร์

223 นางสาว วิไลพร วงษ์ไสย์ คณะบริหารศาสตร์

224 นาย ปฐวี ทองโปรด คณะวิศวกรรมศาสตร์

225 นาย ธีรวัช อ่านเขียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

226 นาย ธนดล บุญญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

227 นาย บุญญฤทธ์ิ วงศ์ชาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์

228 นาย ประกรรษวัต สายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

229 นาย ณัฐชัย คล้ายพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

230 นาย คุณากร ช่ืนตา คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

231 นางสาว ลัดดาวัลย์ กันตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์

232 นาย นพ กระตุฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

233 นาย ธนพล ชะลุนรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

234 นางสาว จริยา ชึรัมย์ คณะศิลปศาสตร์

235 นาย ศิริวุฒิ ใจงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์

236 นาย อรรถวุฒิ สีแสด คณะวิทยาศาสตร์

237 นางสาว สุดาวรรณ วงศ์ด้วง คณะวิทยาศาสตร์

238 นางสาว ศิริลักษ์ ขนสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์

239 นาย ณัฐพล จ านงดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

240 นาย กิตติภพ จารีศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

241 นาย ณภัทรพงศ์ นามสง่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

242 นางสาว ชนัญญา พุทธิวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

243 นางสาว กรรณิการ์ บุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์

244 นาย วีรชิต อินทรสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

245 นาย รังสรรค์ แก้วสุข คณะเกษตรศาสตร์

246 นางสาว นฐมน กุระจินดา คณะบริหารศาสตร์

247 นางสาว เมรินทร์ คนไว คณะวิทยาศาสตร์

248 นาย อนัน สุวรรณดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

249 นางสาว เพ็ญพิชชา สุขพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์

250 นางสาว ชลธิชา แช่มช่ืน คณะบริหารศาสตร์

251 นางสาว ยุพารัตน์ บุญธง คณะบริหารศาสตร์

252 นาย สรสิช เค้าหอม คณะรัฐศาสตร์

253 นางสาว พนิดา ฝากาทอง คณะนิติศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

254 นาย สรศักด์ิ ศรีธร คณะวิทยาศาสตร์

255 นางสาว น้ าฝน ไชยสีหา คณะเกษตรศาสตร์

256 นางสาว ปวีณา แน่นดี คณะเกษตรศาสตร์

257 นาย ชนะศักด์ิ โกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์

258 นางสาว บุตรพรม คณะเกษตรศาสตร์

259 นาย ธวัชชัย สิมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์

260 นาย กัณฑ์อเนก อู่ผลเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

261 นาย ปรีชา จันดีศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

262 นางสาว ทิพยเกษร บุญรักษา คณะวิทยาศาสตร์

263 นางสาว นันทัชพร วงค์สุทธิ คณะศิลปศาสตร์

264 นางสาว ปฐมาวดี แสงสา คณะศิลปศาสตร์

265 นางสาว ศิริลักษณ์ ภูผักแพว คณะวิทยาศาสตร์

266 นาย นนทวัฒน์  จันทอง คณะศิลปศาสตร์

267 นางสาว สุดาภา ไชยายงค์ คณะบริหารศาสตร์

268 นางสาว กุลสิรินทร์ บูระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

269 นางสาว กชกร บัวทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์

270 นางสาว ปัทนันท์ นามข า คณะวิทยาศาสตร์

271 นางสาว ชุติมา กาทอง คณะวิทยาศาสตร์

272 นางสาว อาทิตยา แก้วกัณหา คณะเกษตรศาสตร์

273 นาย กฤษฎา กัญญาบัตร คณะเกษตรศาสตร์

274 นางสาว วนิดา วาระสุข คณะเกษตรศาสตร์

275 นาย เชิดไชย  ประสันลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

276 นางสาว สุวิภา จ าปาหอม คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

277 นางสาว บุษราคัม บัวพรม คณะพยาบาลศาสตร์

278 นาย รวิน จุลสวัสด์ิ คณะรัฐศาสตร์

279 นางสาว กฤษดาพร พลเย่ียม คณะรัฐศาสตร์

280 นางสาว บุษกร วงศ์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์

281 นางสาว ป่ินสุดา สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์

282 นางสาว ณัฐกานต์ ถนอมเช้ือ คณะวิทยาศาสตร์

283 นางสาว กมลชนก บุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์

284 นาย สหรัถ ดาวประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

285 นาย พนมกรณ์ บุญพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์

286 นางสาว ณฐพร ภูริธร คณะวิทยาศาสตร์

287 นางสาว ณัฐริกา จันทวายศ คณะวิทยาศาสตร์

288 นางสาว เนติมา มุสะกะ คณะวิทยาศาสตร์

289 นาย ภาณุวิชญ์ พิมสุข คณะวิทยาศาสตร์

290 นางสาว ธนัชญา นามค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

291 นาย ภาณุวัฒน์ ด าบรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

292 นางสาว อรอุมา บุตรสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์

293 นางสาว จันทิมาห้าวหาญ คณะเกษตรศาสตร์

294 นาย ศรัณย์ นิตุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์

295 นาย วิทยา อุวิ ทัต คณะวิศวกรรมศาสตร์

296 นาย ณพัฒน์ วงศ์กาฬสินธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์

297 นางสาว น้ าฝน ประทุมเเพง คณะเกษตรศาสตร์

298 นางสาว ดรุณี สุขชิต คณะวิทยาศาสตร์

299 นางสาว ณัฐชยา แสนมี คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

300 นางสาว สมิตา ผลพิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

301 นางสาว ศิริประภา บุตรฮาด คณะวิศวกรรมศาสตร์

302 นาย อนุสรณ์  สาลีพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

303 นางสาว วารุณี นวลสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์

304 นาย ธันวา พันธุชาติ คณะบริหารศาสตร์

305 นางสาว อรศิริ บุริบัน คณะบริหารศาสตร์

306 นางสาว ปวีณา สุขหล้า คณะบริหารศาสตร์

307 นางสาว ชลลดา ผลฉิมพลี คณะบริหารศาสตร์

308 นางสาว พรนภา ปาปะเข คณะพยาบาลศาสตร์

309 นางสาว ขจีพรรณ วิลัยเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์

310 นางสาว ธิดารัตน์ นรดี คณะบริหารศาสตร์

311 นางสาว นัฎฐธิดา สมศรี คณะพยาบาลศาสตร์

312 นาย ณฐพล ฝ่ายจ าปา คณะวิศวกรรมศาสตร์

313 นาย สุเมธ แสนปาง คณะวิทยาศาสตร์

314 นาย นครินทร์ ขันค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

315 นางสาว ณัชชา ช่ืนกมล คณะศิลปศาสตร์

316 นางสาว อภิญญา สีเทา คณะศิลปศาสตร์

317 นาย ธนารัตน์ นันทรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์

318 นาย ธนกฤต เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์

319 นาย ภูธเนศ ศิลาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์

หมำยเหตุ เรียงตามล าดับการสมัคร



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

1 นางสาว บุษกร ขนุนใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 นางสาว พลอยไพลิน แก้วกาหลง คณะวิทยาศาสตร์

3 นางสาว เบญจมาศ ภายอุ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์

4 นางสาว ปุยฝ้าย กุลสุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 นางสาว วริศรา ทาจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์

6 นางสาว ดารารัตน์ หลักจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

7 นาย วัชระพงษ์ กงสะเด็น คณะวิทยาศาสตร์

8 นางสาว ปนัดดา แนบชิด คณะศิลปศาสตร์

9 นางสาว ญาสุมิลท์ อินต๊ะจักร์ คณะศิลปศาสตร์

10 นางสาว รัตติยา บุดดี คณะศิลปศาสตร์

11 นางสาว ช่อลัดดา เช้ือชม คณะศิลปศาสตร์

12 นาย คิมหรรย์ โยธา คณะวิทยาศาสตร์

13 นางสาว ชรินทร คูณเมือง คณะศิลปศาสตร์

14 นางสาว ปฏิมากร เบ้าบุญ คณะวิทยาศาสตร์

15 นางสาว สุภาสิณี ขันตรี คณะศิลปศาสตร์

16 นางสาว จริญญา รสจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

17 นางสาว มันทนา รัตนา คณะเกษตรศาสตร์

18 นางสาว ปาจรีย์ วงศ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์

19 นางสาว ศิริลักษณ์ สุขสม คณะเกษตรศาสตร์

20 นางสาว สุชาดา ธนะวิโรจน์ คณะศิลปศาสตร์

21 นางสาว อมลรดา ทังโส คณะวิทยาศาสตร์

22 นาย อภิสิทธ์ิ จันทะดวง คณะเกษตรศาสตร์

23 นางสาว วิภาพร โทพิลา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.
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รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

24 นางสาว กัลยา นามวงค์ษา คณะเกษตรศาสตร์

25 นางสาว สุนทริตา สันวิลาศ คณะรัฐศาสตร์

26 นางสาว ณัฐฐาพร แก้วค า คณะวิทยาศาสตร์

27 นางสาว อรยา บาลช่ืน คณะวิทยาศาสตร์

28 นางสาว ปริศนา เงินพะเยาว์ คณะวิทยาศาสตร์

29 นางสาว ศศิธร เงาเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์

30 นางสาว สุภัสสรา นามวิชัย คณะวิทยาศาสตร์

31 นางสาว ดวงฤทัย พรมเกษ คณะวิทยาศาสตร์

32 นางสาว ชลิตา ครองยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์

33 นางสาว วันวิสาข์ พลศรี คณะวิทยาศาสตร์

34 นางสาว จีระนันท์ ชัยพิศิษฐ์ คณะรัฐศาสตร์

35 นาย ธนพล ศุภสร คณะรัฐศาสตร์

36 นางสาว พรยมล ภาช่ืน คณะรัฐศาสตร์

37 นาย จารุวัฒน์  สุ โพธ์ิ  คณะนิติศาสตร์

38 นางสาว พรพิทักษ์ โคตท่าค้อ คณะวิทยาศาสตร์

39 นางสาว ไพรวรรณ บุณจง คณะเกษตรศาสตร์

40 นางสาว สุพรรณิกา การะเกษ คณะวิทยาศาสตร์

41 นางสาว กัญวราภรณ์ ค านุ คณะเกษตรศาสตร์

42 นางสาว ชไมพร บุญยะ คณะวิทยาศาสตร์

43 นางสาว จิณรินทร์ วรรณสินธ์ คณะเกษตรศาสตร์

44 นาย ไพบูลย์ รัตนวัน คณะเกษตรศาสตร์

45 นางสาว สตรีรัตน์ เรืองรอง คณะเกษตรศาสตร์

46 นางสาว ศิรินธิดา ศรีสุพรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด
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47 นางสาว ศิรินญา ไท้ทอง คณะเกษตรศาสตร์

48 นางสาว สายธาร ตาลอัมพร คณะเกษตรศาสตร์

49 นางสาว ชุติมา สะเอ้ิง คณะเกษตรศาสตร์

50 นาย อดิศักด์ิ พรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์

51 นาย นรชาติ  แดงทน คณะเกษตรศาสตร์

52 นางสาว ภัทรศิญาภรณ์ ไกยะฝ่าย คณะเกษตรศาสตร์

53 นาย ศิริศักด์ิ การกล้า คณะเกษตรศาสตร์

54 นางสาว พรทิพย์ หาญสันเทียะ คณะเกษตรศาสตร์

55 นางสาว อมรรัตน์ ปรางนวน คณะนิติศาสตร์

56 นางสาว ฐาปนี เชยรัมย์ คณะเกษตรศาสตร์

57 นางสาว วนิดา สุขจิตร คณะเกษตรศาสตร์

58 นาย จิรภัทร อุปชัย คณะเกษตรศาสตร์

59 นางสาว อาทิติยา นิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์

60 นางสาว สุธาสินี สาธุวงค์ คณะเกษตรศาสตร์

61 นางสาว ธนาภรณ์ สมัญญา คณะเกษตรศาสตร์

62 นาย จีระศักด์ิ  สุทธ์ิกร คณะวิศวกรรมศาสตร์

63 นางสาว สุนิสา วงค์พิมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

64 นาย ทรงเกียรติ  แสงมาศ คณะเกษตรศาสตร์

65 นางสาว สุพัตรา อุตะมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

66 นางสาว รินฤทัย สืบสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

67 นางสาว สุทธิดา สงสุข คณะวิทยาศาสตร์

68 นางสาว ขวัญหทัย เคียนงาม คณะเกษตรศาสตร์

69 นางสาว ผกามาศ พงษ์สระพัง คณะเกษตรศาสตร์
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70 นางสาว ธัญญา เพ็ชรักษา คณะนิติศาสตร์

71 นางสาว จุฑามาส มหาชัย คณะเกษตรศาสตร์

72 นางสาว อรัญญา เจริญทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์

73 นางสาว อุบลวรรณ เสน่ห์วงค์ คณะศิลปศาสตร์

74 นางสาว สายรุ้ง กมลผาด คณะวิศวกรรมศาสตร์

75 นางสาว ชลนี แหวนเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

76 นางสาว ช่อผกา ค าศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

77 นางสาว กัญญารัตน์ ประสพคุณ คณะรัฐศาสตร์

78 นางสาว อุมาพร แก่นจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์

79 นางสาว เสาวลักษณ์ เกงขุนทด คณะเกษตรศาสตร์

80 นางสาว ศุภนิดา สุขประเสริฐ คณะเกษตรศาสตร์

81 นางสาว รัชตา ศุขวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์

82 นางสาว ลลิตา แสงสีดา คณะเกษตรศาสตร์

83 นางสาว กันติพร บรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์

84 นางสาว ปิยะพร เป็นมงคล คณะวิทยาศาสตร์

85 นางสาว เกศมณี บุญแสงส่ง คณะเกษตรศาสตร์

86 นางสาว จรัสแสง อังกุระศรี คณะเกษตรศาสตร์

87 นางสาว นิสา ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

88 นาย ธีรภัทร พายุพัดน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

89 นางสาว อรทัย เหล่ียมสิงขร คณะวิศวกรรมศาสตร์

90 นางสาว สนธิญา พันธ์สิงห์สอน คณะวิทยาศาสตร์

91 นางสาว วรรณภา พิลาษี คณะวิทยาศาสตร์

92 นางสาว ลัดดา จันเปรียง คณะวิทยาศาสตร์
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รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

93 นางสาว อัญญมณี ผ่ึงผล คณะวิทยาศาสตร์

94 นางสาว สุดารัตน์ สดสร้อย คณะเกษตรศาสตร์

95 นางสาว ทสพร สุดายงค์ คณะวิทยาศาสตร์

96 นาย ปภิณวิช สายชนะธนกร คณะวิทยาศาสตร์

97 นางสาว ปิยธิดา จันอุสาห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

98 นางสาว ปัญชิกา เวชเคน คณะวิทยาศาสตร์

99 นางสาว วรรณพร คุปติวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์

100 นางสาว จุฑารัตน์ วงษา คณะวิทยาศาสตร์

101 นางสาว สิรินยา ทองสะอาด คณะวิทยาศาสตร์

102 นางสาว สุพัฒรา สุจริตภัคดี คณะวิทยาศาสตร์

103 นางสาว อุบลวรรณ ปัญญาเหลือ คณะวิทยาศาสตร์

104 นางสาว ศิริลักษณ์ อัมพร คณะวิทยาศาสตร์

105 นางสาว ณัฐริกา ภูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

106 นางสาว นริศรา นนท์ศิริ คณะรัฐศาสตร์

107 นางสาว จุฑาภรณ์ หนูทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์

108 นางสาว ปราณี แดงงาม คณะเกษตรศาสตร์

109 นางสาว ปริตา อุ่นสงคราม คณะวิทยาศาสตร์

110 นางสาว ชิดชนก สุรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

111 นางสาว ภัทรินทร์ จิตรวศินกุล คณะศิลปศาสตร์

112 นางสาว ชินานา ยังอุ่น คณะศิลปศาสตร์

113 นางสาว มัณฑิตา ต่อชีวี คณะวิทยาศาสตร์

114 นางสาว ศุภรัตน์ ติดใจดี คณะเกษตรศาสตร์

115 นางสาว พลอยริยา เกษดี คณะวิทยาศาสตร์
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116 นาย กฤษฎา สุวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์

117 นางสาว ภัทรียา วงษ์ศรีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์

118 นางสาว ศญานุตม์ บุญครอง คณะวิทยาศาสตร์

119 นางสาว วาสนา โทถม คณะวิทยาศาสตร์

120 นางสาว มินทรา ส าหรับช่ือ คณะเกษตรศาสตร์

121 นางสาว อรสา ยาศิริ คณะวิทยาศาสตร์

122 นางสาว แค็ทรียา เริงฤทธ์ิ คณะนิติศาสตร์

123 นางสาว แคนวิภา บุญเชิญ คณะศิลปศาสตร์

124 นางสาว น้ าฝน เหล่าจูม คณะศิลปศาสตร์

125 นางสาว ศิริลักษณ์ โจมสติ คณะศิลปศาสตร์

126 นางสาว ชลิตา ทันทบุตร คณะศิลปศาสตร์

127 นางสาว ทัดดาว แก้วลา คณะศิลปศาสตร์

128 นางสาว ร าไพ บุญพงศ์ คณะศิลปศาสตร์

129 นาย อภิรักษ์ ถนอมบุญ คณะเกษตรศาสตร์

130 นาย ธนวัฒน์ อรรถวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

131 นางสาว ขวัญจิรา วิทยาประภาพร คณะเกษตรศาสตร์

132 นาย กิตติธัช เงาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

133 นางสาว สุพิชญา เจ่ียพัฒนพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์

134 นาย ปภินวิทย์ นวลแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์

135 นาย ปรีชาพนธ์ สูงสันเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์

136 นาย กษาปณ์ แสงสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

137 นางสาว ทัศณีวรรณ ทองค าพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์

138 นาย ภานุวัฒน์  รัตนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
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139 นางสาว อรพรรณ ไผ่เล้ียง คณะวิทยาศาสตร์

140 นาย ธวัชชัย แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

141 นางสาว ธัญญาภรณ์ แสงค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

142 นางสาว ขนิษฐา ไพรบึง คณะวิศวกรรมศาสตร์

143 นางสาว ปิยธิดา วุ่นบ ารุง คณะวิศวกรรมศาสตร์

144 นาย ธนเบศ แซ่ว่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์

145 นาย ผดุงเกียรติ สายโน คณะวิศวกรรมศาสตร์

146 นาย เจษฎา พิทักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

147 นาย พรถวิล ศรีประสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

148 นาย เจษรินทร์ เทพจ้ัง คณะวิศวกรรมศาสตร์

149 นาย ศราวุฒิ มุ่งอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

150 นาย ชาญชัย แว่นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

151 นางสาว อรวรรณ โสภามาตร คณะรัฐศาสตร์

152 นางสาว พัชรินทร์ โกศล คณะวิทยาศาสตร์

153 นางสาว รัตนาวดี ผ่ึงผล คณะวิทยาศาสตร์

154 นางสาว ญาดา พรมโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์

155 นางสาว วรรณภา อรรคบุตร คณะวิทยาศาสตร์

156 นางสาว ปานฤดี บุตรแสน คณะวิทยาศาสตร์

157 นางสาว อัจฉราวดี บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์

158 นางสาว ชลธิชา ใจดี คณะวิทยาศาสตร์

159 นาย ณรงค์ บาตสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

160 นาย ณัฐวุฒิ แพงมาพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

161 นางสาว สุนิสา จันทานิตย์ คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

162 นางสาว สุลัดดา หงษ์อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์

163 นางสาว สุภาภรณ์ สอนสูญ คณะเกษตรศาสตร์

164 นางสาว ชนนิกานต์ เบิกบาน คณะศิลปศาสตร์

165 นาย ธนากร เมืองโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

166 นางสาว จันทราภรณ์ กองทอง คณะศิลปศาสตร์

167 นางสาว อภิสรา ผิวละมุน คณะศิลปศาสตร์

168 นางสาว เจนจิรา สารผล คณะศิลปศาสตร์

169 นาย ธิชากร  ราชคง คณะวิศวกรรมศาสตร์

170 นาย ทัตพงศ์ ทัดศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

171 นางสาว กมลวรรณ กุลราช คณะศิลปศาสตร์

172 นางสาว นิลปัทม์ นนทบุตร คณะวิทยาศาสตร์

173 นาย ประนพ  ดีสม คณะเกษตรศาสตร์

174 นางสาว ชลลดา อนันต์ คณะศิลปศาสตร์

175 นางสาว กรรณิกา  แผ้วกระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร์

176 นาย กีรติ วิเศษดวงธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

177 นางสาว ณัฐชยา ชนะศรี คณะศิลปศาสตร์

178 นางสาว สุทธิดา ก้านน้อย คณะศิลปศาสตร์

179 นางสาว จันจิรา จันทมาศ คณะศิลปศาสตร์

180 นางสาว สุชาวดี แผ่นหิน คณะศิลปศาสตร์

181 นางสาว สุภาภรณ์ ผิวทอง คณะวิทยาศาสตร์

182 นางสาว สิริวรรณ จันมานิจ คณะวิทยาศาสตร์

183 นางสาว ปาริชาติ จ าปาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์

184 นางสาว สุธัญญา ท่วงที คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

185 นางสาว มัทนา จูมพิลา คณะวิทยาศาสตร์

186 นาย ศราวุธ สมัครดี คณะวิทยาศาสตร์

187 นาย พิทักพงษ์ ดวนใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

188 นางสาว ศิรินภา สุวรรณศรี คณะบริหารศาสตร์

189 นางสาว จุธ ารัตน์ พงษ์ สุวรรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

190 นาย สุรพล ศิริเทศ คณะเกษตรศาสตร์

191 นาย ยงยุทธ บุญสุข คณะรัฐศาสตร์

192 นาย กษิด์ิเดช บุตะเคียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

193 นาย กฤษฎา สิงห์โตทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

194 นาย กฤติน โพธิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

195 นาย ธนาวุธ ดวงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

196 นางสาว ธีรนาฏ มะโฮง คณะวิทยาศาสตร์

197 นางสาว สุจารีย์ ถ้ ากระแสร์ คณะศิลปศาสตร์

198 นางสาว จันทิมา ค าเพราะ คณะศิลปศาสตร์

199 นางสาว มินตรา เฉ่ือยกลาง คณะวิทยาศาสตร์

200 นางสาว กันต์ฤทัย ศานติยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

201 นางสาว ศิริลักษณ์ เว้นบาป คณะวิทยาศาสตร์

202 นางสาว ภาลีวัลย์ กานสันเทียะ คณะเกษตรศาสตร์

203 นางสาว ธนพร ชมภูพาทย์ คณะเกษตรศาสตร์

204 นางสาว สุพรรษา บุญเจริญ คณะเกษตรศาสตร์

205 นาย อลงกรณ์ แสงสะเดาะ คณะรัฐศาสตร์

206 นาย วรวิบูล  พานะคุณ คณะเกษตรศาสตร์

207 นางสาว กุลณัฐ กงศรี คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

208 นางสาว ฐิติวรดา ศรีทัดดี คณะเกษตรศาสตร์

209 นางสาว กนกพร มุขธรรม คณะศิลปศาสตร์

210 นางสาว สุทธิดา งามเถ่ือน คณะศิลปศาสตร์

211 นางสาว โญฐกา ยืนย่ัง คณะศิลปศาสตร์

212 นาย ภาณุเดช หนูสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

213 นาย กฤษดา เชียงพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

214 นาย สมบัติ พรมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

215 นาย ทวีจิตร กึกกัน คณะศิลปศาสตร์

216 นางสาว นิจวรรณ ช่ืนไมตรี คณะเภสัชศาสตร์

217 นางสาว ชุติมา สิงห์มนต์ คณะเกษตรศาสตร์

218 นางสาว ศิริวรรณ บัวสด คณะศิลปศาสตร์

219 นาย ณัฐภัทร สุตะภักด์ิ คณะวิทยาศาสตร์

220 นาย ปฏิวัต โนนุต คณะรัฐศาสตร์

221 นาย เจษฎา สระสิงห์ คณะรัฐศาสตร์

222 นาย อิศราวัฒน์ บุญเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

223 นาย ทัศน์พล สังเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

224 นางสาว ปภัสสร โสชะดา คณะวิทยาศาสตร์

225 นางสาว กัลยา ทัดทา คณะวิทยาศาสตร์

226 นาย อมร วงค าเหลา คณะวิศวกรรมศาสตร์

227 นาย ภควัฒน์ ทองงอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

228 นาย เนติวัฏ คูณแก้ว คณะรัฐศาสตร์

229 นางสาว จิตราพร เพ็งพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์

230 นาย พิชิตพงษ์ ทองแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

231 นาย ประดิษฐ์ ไชยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

232 นาย อนุชิต กอง ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

233 นาย นรากรณ์ โสสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

234 นาย นันทวัฒน์ จะโรจร คณะวิศวกรรมศาสตร์

235 นางสาว กนกอร อันโนนจาน คณะศิลปศาสตร์

236 นาย อรัญ หิรัญโสทร คณะศิลปศาสตร์

237 นางสาว ปวีณ์รัตน์ เหมจักษุธรรม คณะศิลปศาสตร์

หมำยเหตุ เรียงตามล าดับการสมัคร



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

1 นางสาว กนกพร เบ็ญจมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 นาย พงศ์ภรณ์ พุฒิชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 นางสาว รัตนภรณ์  ค ามุงคุณ คณะวิทยาศาสตร์

4 นางสาว สิรินาถ สิริพุทไธวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 นาย ปฏิภาณ ยินดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 นางสาว มณีวรรณ บรรจมาตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 นางสาว วาสนา เหล็กกล้า คณะวิทยาศาสตร์

8 นางสาว ณัฐพร แสนสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 นาย ศาสตรา รัตนมาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 นางสาว ปิยธิดา ซาเสน คณะศิลปศาสตร์

11 นางสาว สุพัตรา เคนหล้า คณะศิลปศาสตร์

12 นางสาว กรรณิการ์ ทองรุ่ง คณะศิลปศาสตร์

13 นางสาว สุพรรษา พิจารณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

14 นางสาว ชฎารัตน์ ทองแผ่น คณะวิทยาศาสตร์

15 นางสาว ฐิติพร คณากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

16 นางสาว วิไลพร ระแสนพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 นางสาว อุไรวรรณ บุญกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

18 นางสาว สุวรรณา เสาะสนธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์

19 นางสาว กัญญาพัชร มีแสง คณะศิลปศาสตร์

20 นางสาว รัชนี ทานาฤทัย คณะวิทยาศาสตร์

21 นาย ธนพัฒน์ นกดี คณะศิลปศาสตร์

22 นางสาว วราภรณ์ บุสภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 นาย ยุติธรรม ทาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

24 นาย รัฐชานนท์ รูปแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 นางสาว ธวัลลักษณ์ เช้ือค าจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

26 นางสาว นิติญากรณ์ ค าสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 นางสาว อรยา ยินดี คณะเกษตรศาสตร์

28 นาย วิทยา มีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

29 นางสาว ปิยพร เชียงสวนจิก คณะเกษตรศาสตร์

30 นางสาว พรชิตา มังสีดา คณะเกษตรศาสตร์

31 นาย พงษ์ทวี บุญเพชร คณะเกษตรศาสตร์

32 นางสาว ศุทรา เช้ือตาอ่อน คณะเกษตรศาสตร์

33 นางสาว ปริยากร สุภาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

34 นางสาว ณิรชา ทองแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์

35 นางสาว ประภาพร จันทร์เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

36 นางสาว นภาพร เชาวรัตน์ คณะบริหารศาสตร์

37 นางสาว จิราพร ชาวเวียง คณะวิศวกรรมศาสตร์

38 นางสาว ณีรวัลย์  ตินานพ คณะศิลปศาสตร์

39 นางสาว นิภาวรรณ ผิวทอง คณะบริหารศาสตร์

40 นางสาว ชัชฎา ภรรยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

41 นางสาว ปรางวลัย อารยะสิทธ์ิ คณะบริหารศาสตร์

42 นางสาว ทิพวรร สุวรรณเกษี คณะศิลปศาสตร์

43 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญแก้ว คณะวิทยาศาสตร์

44 นางสาว สุวนันท์ ธิภาศรี คณะวิทยาศาสตร์

45 นางสาว อรทัย บุญมา คณะเกษตรศาสตร์

46 นาย มงคล ละเลิศ คณะเกษตรศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

47 นางสาว วัชรี วันเล คณะวิศวกรรมศาสตร์

48 นาย วุฒิชัย ใจนุกูล คณะบริหารศาสตร์

49 นางสาว พาณิภัค ยนต์ยงค์ คณะวิทยาศาสตร์

50 นางสาว ณพิสุทธ์ิ ลิรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์

51 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ พิทักษ์ชุมพล คณะบริหารศาสตร์

52 นาย วุฒินันท์ กุลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

53 นางสาว กิติยาพันธ์ ผลหอม คณะศิลปศาสตร์

54 นางสาว จิรภัทร์ เลาศุภลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์

55 นางสาว ราชรินทร์ คณะศิลปศาสตร์

56 นางสาว กมลวรรณ ศึกสะท้าน คณะเกษตรศาสตร์

57 นาย ศุภกร โยธี คณะวิศวกรรมศาสตร์

58 นาย กิตติกร รักสอนจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

59 นาย จตุรภุช เกษมสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

60 นาย ชนายุทธ ศรีค าแท้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

61 นาย ธนชิต ปุ้มไสว คณะวิศวกรรมศาสตร์

62 นาย คฑาเทพ แก้วกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

63 นางสาว เจนจิรา ผาแก้ว คณะบริหารศาสตร์

64 นางสาว ชมัยพร เตโช คณะบริหารศาสตร์

65 นางสาว วรรณวรี ปัญญาพอ คณะบริหารศาสตร์

66 นาย ณัฐพล นพไทย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

67 นาย กฤดาพงศ์ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

68 นาย วัชรินทร์ แสงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

69 นาย ฉัตรมงคล  ร ัตน วรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

70 นาย เอกอนันต์ ดวงพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

71 นาย สมศักด์ิ อุดด้วง คณะเกษตรศาสตร์

72 นางสาว รัชฎาพร คันธะเนตร คณะวิทยาศาสตร์

73 นาย วัฒนา พูลสัตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

74 นางสาว บัณพร ต้นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

75 นางสาว ภรณ์กนก วงเวียน คณะศิลปศาสตร์

76 นางสาว รุจิพร น้อยวัน คณะศิลปศาสตร์

77 นางสาว ดวงนภา สอ้ิงรัมย์ คณะศิลปศาสตร์

78 นางสาว กมลพรรณ ดีรับรัมย์ คณะศิลปศาสตร์

79 นาย ศิรชัช ดาบุตร คณะศิลปศาสตร์

80 นางสาว ทักษพร อินทร์มณี คณะวิทยาศาสตร์

81 นางสาว คัทลียา ผ่องจิตต์ คณะศิลปศาสตร์

82 นางสาว จุติพร แสนกษัตริย์ คณะวิทยาศาสตร์

83 นางสาว จิรนุช โคตพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

84 นางสาว ทักษพร หงษ์จันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

85 นางสาว พรสุดา สุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

86 นาย พีรเชษฐ จอมประโคน คณะวิศวกรรมศาสตร์

87 นางสาว รัชนี บุญจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

88 นางสาว ฐิตาภา นพวิง คณะวิศวกรรมศาสตร์

89 นางสาว สุทธิดา ค ามา คณะวิศวกรรมศาสตร์

90 นางสาว กนกวรรณ พงษ์พิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์

91 นาย ผดุงศักด์ิ ม่ันคง คณะวิทยาศาสตร์

92 นาย วรวุฒิ บุญศิริ คณะบริหารศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

93 นางสาว พรพิมล แกล้วกล้า คณะบริหารศาสตร์

94 นางสาว จุฑามาศ เก๋งแก้ว คณะศิลปศาสตร์

95 นางสาว สุวดี ตามบุญ คณะศิลปศาสตร์

96 นาย นพพล แสงเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

97 นาย ราชัน หูวอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

98 นางสาว สุธิดา พลหาญ คณะวิทยาศาสตร์

99 นาย ศิวากร ศาลาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

100 นาย พลพรรธน์ สายลาม คณะวิทยาศาสตร์

101 นางสาว ขนิษฐา ค าผาลา คณะวิทยาศาสตร์

102 นางสาว กนกวรรณ ช านาญเล่ือย คณะบริหารศาสตร์

103 นางสาว ปทิตตา หลามสกุล คณะบริหารศาสตร์

104 นางสาว กล่ินนภา สุดเต้ คณะศิลปศาสตร์

105 นางสาว เสาวราภรณ์  รักษาคร คณะบริหารศาสตร์

106 นาย สุนัย สุภผา คณะบริหารศาสตร์

107 นางสาว วรรณพรรธน์ บุญครอง คณะบริหารศาสตร์

108 นาย ธนากรณ์ จักรศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

109 นาย วัชรพล สุ่มมาตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

110 นาย ณัชพล เพ็ญชาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์

111 นาย รัฐพล เทียนแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

112 นาย รติพงษ์ วงษ์มงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์

113 นาย อรรถวิทย์ มีมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

114 นางสาว จารุวรรณ เหล่าสวัสด์ิ คณะบริหารศาสตร์

115 นาย วงศ์สถิตย์ วงค์เลิศ คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรมเตรียมสอบวัดภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.

ณ ห้อง CLB5201 อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

116 นางสาว ศิรประภา กลวยทอง คณะวิทยาศาสตร์

117 นาย กัมพล ราญมีชัย คณะศิลปศาสตร์

118 นางสาว จุฑามาศ ปัทมฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์

119 นาย เรืองวิทย์ เสนาดี คณะวิทยาศาสตร์

120 นางสาว จิราวดี แดงวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

121 นางสาว อรสา สิงห์สิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

122 นางสาว พิชญา ไวพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

123 นาย กิตติพงษ์ มณีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์

หมำยเหตุ เรียงตามล าดับการสมัคร
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แบบประเมินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 (Responses)

Timestamp ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา วันที่อบรม วิทยากรอบรมมีความรูความสามารถในการอบรมความเหมาะสมของการอบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรมความเหมาะสมของสถานที่และหองที่ใชในการอบรมการอํานวยความสะดวกของผูจัดการอบรมความทั่วถึงในการประขาสัมพันธขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี) 
1 5/18/2020 13:34:37 ปริญญาโท ศิลปศาสตร ภาษาไทย วันที่ 17 มกราคม 2563 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
2 5/18/2020 13:34:48 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษ และ การสื่อสาร วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3 5/18/2020 13:34:49 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร เคมีและชีวภาพ วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอย นอย
4 5/18/2020 13:34:59 ปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดลอม วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง
5 5/18/2020 13:35:30 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก
6 5/18/2020 13:35:32 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร จุลชีววิทยา วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มาก นอย นอย มาก มาก ปานกลาง
7 5/18/2020 13:39:23 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มาก มาก มาก มาก มาก มาก
8 5/18/2020 13:41:11 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ชีววิทยา วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก มาก นอย มากที่สุด มาก มาก
9 5/18/2020 13:48:35 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก
10 5/18/2020 13:50:31 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ฟสิกส วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด ปานกลาง
11 5/18/2020 14:03:30 ปริญญาตรี บริหารศาสตร การบัญชี วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก
12 5/18/2020 14:08:42 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมนํ้าโขงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอย นอย
13 5/18/2020 14:12:35 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
14 5/18/2020 14:22:39 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโยธา วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง
15 5/18/2020 14:31:46 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร เคมี วันที่ 17 มกราคม 2563 ปานกลาง ปานกลาง นอย มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
16 5/18/2020 14:45:30 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ประวัติศาสตร วันที่ 17 มกราคม 2563 มากที่สุด มาก ปานกลาง มากที่สุด มากที่สุด ปานกลาง
17 5/18/2020 14:46:44 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง
18 5/18/2020 15:26:47 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร เคมี วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มาก มาก มาก มาก มาก มาก
19 5/18/2020 20:27:04 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มาก มาก มาก มาก มาก มาก
20 5/18/2020 20:40:17 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
21 5/18/2020 21:22:36 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มาก ปานกลาง ปานกลาง มากที่สุด มาก มาก
22 5/19/2020 6:45:13 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
23 5/19/2020 6:55:29 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มาก มาก นอย มาก มาก มาก
24 5/19/2020 10:17:24 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก
25 5/19/2020 14:32:34 ปริญญาตรี รัฐศาสตร การปกครอง วันที่ 17 มกราคม 2563 ปานกลาง นอย นอยที่สุด ปานกลาง นอยที่สุด นอย เพิ่มเวลาอบรม เพิ่มเนื้อหาที่สอน ลดจํานวนคนอบรม
26 5/19/2020 18:59:41 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ชีววิทยา วันที่ 17 มกราคม 2563 มากที่สุด มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
27 5/19/2020 20:21:46 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
28 5/19/2020 23:56:48 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
29 5/20/2020 0:26:37 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง
30 5/22/2020 0:42:35 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร วันที่ 17 มกราคม 2563 มากที่สุด มากที่สุด นอย นอย ปานกลาง ปานกลาง ควรมีบรรยากาศในการอบรมที่สนุกสนาน
31 5/22/2020 8:56:31 ปริญญาตรี บริหารศาสตร การบัญชี วันที่ 17 มกราคม 2563 มาก ปานกลาง นอย นอย ปานกลาง นอย
32 5/22/2020 20:49:31 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง -

33 5/24/2020 19:16:44 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด


