
หมายเหตุ  คะแนนไดเทียบเปนเปอรเซ็นตแลว เกณฑผาน 60% 
หอง   ศร.1 - 331 

หอง  ศร.3 - 301 
หอง  ศร.3 - 401 
หอง  ศร.3 - 402 

หอง  ศร.3 - 404 
หอง  ศร.3 - 403 

ประกาศผลทดสอบทางภาษา  คร้ังท่ี 1/2552 
วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552 

เวลา 9.00-12.00 น. 
จํานวนนิสิต 814 คน



คะแนนดิบ  %  คะแนนดิบ  % 
1  น.ส.  ศศิวิมล  ตันฐิตารักษ  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ  57  71 
2  นาย  ศุภกร  พลายแสง  ศึกษาศาสตร 
3  น.ส.  เจนจิรา  ศรีทองอุน  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ  62  78 
4  น.ส.  ภาวิตา  วัฒนาภิรมยสกุล  ศึกษาศาสตร 
5  น.ส.  นฤภา  อาคะพงษ  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  27  34 
6  น.ส.  พรพิมล  จงรักวิทย  วิทยาศาสตร  45  56 
7  นาย  สาโรจน  เริ่มดําริห  เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  46  58 
8  นาย  วรายุทธ  ชมพุทธา  วิศวกรรมกทรัพยากรน้ํา 
9  น.ส.  ขนิษฐา  สุขโสม  ภาควิชาพืชไรนา/คณะเกษตร  48  60 
10  น.ส.  ภมรรัตน  แยมจรัส  ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  23  29 
11  ตัณฑิกุล  ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  41  51 
12  นาง  ธัญวลัย  จิรหิรัญวงศ  ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  41  51 
13  น.ส.  เสาวลักษณ  เพ็ชรศิริกุล  ภาควิชาพืชสวน/คณะเกษตร  46  58 
14  น.ส.  นัมหทัย  อินทรเข็ง  ภาควิชาการเงิน/คณะบริหารธุรกิจ  49  61 
15  นาย  ดํารงศักดิ์  อายุวนนท  เคมีอินทรีย  36  45 
16  นาง  สําอาง  หมอกขุนทด  เคมีอินทรีย  27  34 
17  น.ส.  สุภาพร  จันรุงเรือง  ภาควิชาปฐิพีวิทยา  42  53 
18  น.ส.  วนิดา  มนตพิพัฒน  ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  36  45 
19  น.ส.  พรรณวิภา  พุฒิภาษ  ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
20  นาย  เอกสิทธิ์  สันติภาพ  บริหารธุรกิจ  42  53 
21  นาย  รัฐพล  ไวปรีธี  วิทยาการคอมพิวเตอร  39  49 
22  นาย  มนตมนัส  บุญชู  ชีวเคมี  24  30 
23  น.ส.  วันทา  เจนเตรการณ  ชีวเคมี  44  55 
24  น.ส.  ประไพนิศ  พุมทอง  ชีวเคมี  29  36 
25  น.ส.  อาจารี  สิชัณฑกสมิต  ชีววิทยาปาไม 
26  นาย  วิทวัส  มงคลนวเสถียร  วิทยาการคอมพิวเตอร  28  35 
27  นาย  ศิวัฒน  คูประเสริฐ  วิทยาการคอมพิวเตอร  46  58 
28  น.ส.  หทัยเทพ  ศิริธนะ  วิทยาการคอมพิวเตอร  44  55 
29  น.ส.  ศรีมาลัย  ลี้ธนภาส  วิทยาศาสตรการอาหาร  35  44 
30  น.ส.  ภาวิณี  วามนตรี  วิทยาศาสตรการอาหาร  26  33 
31  น.ส.  อัจฉรา  แสนคม  วิทยาศาสตรการอาหาร  34  43 
32  นาย  ขจรศักดิ์  ศรีออน  วิศวกรรมไฟฟา  26  33 
33  นาย  ยิ่งยง  ชูสุพัฒน  วิศวกรรมไฟฟา  20  25 
34  นาย  ทรงฤทธิ์  วิภูศิริ  วิศวกรรมไฟฟา  21  26 
35  นาย  ชัชนันทพล  พิสุทธิรัตน  เทคโนโลยีการศึกษา  43  54 
36  น.ส.  ประภัสสร  สุนทรโชติ  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม  40  50 
37  น.ส.  สิริวรรณ  แกวชิงดวง  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม  36  45 
38  น.ส.  นภัสวัณณี  นอยวงศ  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม  34  43 
39  น.ส.  สุรียพรรณ  วรรณสวาง  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม  34  43 
40  น.ส.  วีรยา  สิงโต  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม 
41  น.ส.  รัตนาภรณ  เอกนุช  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม  40  50 
42  น.ส.  เจนจิรา  เทศสา  เทคโนโลยีการจัดการและสิ่งแวดลอม 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ผาน  ไมผาน 

ผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2552 
วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552 

เวลา 9.00-12.00 น. 
หอง  ศร.3 - 301 

ลําดับ  รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

พ.ต.หญิง ภัทรียา
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ผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2552 
วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552 

เวลา 9.00-12.00 น. 
หอง  ศร.3 - 301 

ลําดับ  รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

43  นาย  วีระพงษ  สุมาลี  วิศวกรรมอุตสาหการ 
44  น.ส.  นิตยา  เพียแกว  วิศวกรรมเครื่องกล 
45  นาย  อธิวัฒน  มีสมหวัง  วิศวกรรมอุตสาหการ  38  48 
46  นาย  ปฐมพงษ  คุมพล  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  24  30 
47  น.ส.  สุกัญญา  ยองประยูร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  34  43 
48  น.ส.  อรพรรณ  ศรีแสง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  36  45 
49  นาย  โรจนชนะ  ปรากฎช่ือ  สัตวแพทยศาสตร  39  49 
50  นาย  ชยกฤต  จีรสงศสุนทร  วิศวกรรมเคมี  27  34 
51  นาย  ชยานนท  ชาเลจร  เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  43  54 
52  น.ส.  จันทรจุฑา  เหลือมปุย  เกษตร  28  35 
53  น.ส.  สุธัมมา  กาบินพงษ  ชีวเคมี  29  36 
54  นาย  สิทธิชัย  บุญรอด  พันธุวิศวกรรม  46  58 
55  นาย  ไมตรี  มัณยานนท  คณะเกษตร กําแพงแสน  57  71 
56  นาย  พุฒิพงศ  ขุนทรง  บัณฑิตวิทยาลัย  42  53 
57  น.ส.  จิตนภา  สุนทราจารย  บัณฑิตวิทยาลัย  49  61 
58  นาย  ภูฤทิ์  เงินชัย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  31  39 
59  น.ส.  ฐาปนี  สาธร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  43  54 
60  บุญเรืองนาม  รัฐศาสตร  45  56 
61  เกิดโต  รัฐศาสตร 
62  ชาวสวนงาม  รัฐศาสตร  25  31 
63  น.ส.  สุธาสินี  ไหมทอง  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
64  น.ส.  เจนจิต  แซฉั่ว  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  35  44 
65  น.ส.  บัณฑิต  ศิลปชัย  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
66  น.ส.  สุพรรณิกา  สงวนศิลป  คณะเกษตร กําแพงแสน  53  66 
67  น.ส.  วัชราภรณ  มากบุญศรี  ปฐมวัยศึกษา  15  19 
68  นาย  ทวีเกียรติ  ศุภตระกูล  วิศวกรรมศาสตร  39  49 
69  น.ส.  พรภัค  ธนะเศวต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  39  49 
70  น.ส.  กนกวรรณ  กนกเพ็ชรรัตน  ภาษาศาสตรประยุกต  39  49 
71  นาย  วรรธนศักดิ์  สุปะกิ่ง  วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  30  38 
72  51701795  น.ส.  กนกพร  ธีระวุฒิ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  35  44 
73  51701803  น.ส.  กนกวรรณ  เชยชม  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  25  31 
74  51701811  น.ส.  กนกวรรณ  สิทธิ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  37  46 
75  51701829  นาย  กิติชัย  สรอยประสาท  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  37  46 
76  51701837  น.ส.  กุลอุมา  เช้ือฉ่ําหลวง  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  33  41 
77  51701860  นาย  จักรพรรดิ  จะนา  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  28  35 
78  51701878  น.ส.  จุรีพร  พันธเขียน  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  43  54 
79  51701894  น.ส.  ฐิติมา  วงศทะกัณฑ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  40  50 
80  51701910  น.ส.  ตีรนันท  โขงรัมย  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  28  35 
81  51701936  น.ส.  นงนุช  นวลแกว  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  44  55 
82  51701944  น.ส.  นพวรรณ  เกียรติสุรนนท  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  43  54 
83  51701969  นาย  นันทวัฒน  ไอสุวรรณ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  39  49 
84  51701977  นาย  ปรีชา  หมอกเจริญพงศ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  48  60 
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85  51701985  น.ส.  ปวภัทร  โฉมเฉิด  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  33  41 
86  51702009  น.ส.  พันธิวา  ธุวสุจิเรข  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  41  51 
87  51702017  น.ส.  พิมลพรรณ  ตรียาภิวัฒน  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  44  55 
88  51702033  น.ส.  รุงขวัญ  สมานหมู  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  24  30 
89  51702058  นาย  วรชัย  มาตังคสมบัติ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  40  50 
90  51702108  น.ส.  สัญญลักษณ  สหัสสานนท  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  43  54 
91  51702116  น.ส.  สาวนิฐ  จิตตาภรณ  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  33  41 
92  51702124  น.ส.  สุดารัตน  สุวรรณรัตนเดช  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  49  61 
93  51702132  น.ส.  หทัยรัตน  ภัทรกิตติสกุล  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  24  30 
94  51702140  น.ส.  อรสมพรรณ  เมี้ยนโภคา  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  45  56 
95  51664597  น.ส.  ชิดชนก  แสงวิโรจนฆทธิ์  ธุรกิจศึกษาภาคพิเศษ 
96  51664720  น.ส.  สายนภา  ทาแกง  ธุรกิจศึกษาภาคพิเศษ  22  28 
97  50770155  นาย  จีรศักดิ์  แจมวัฒนาไทย  วิทยาศาสตรการกีฬา  22  28 
98  50770189  น.ส.  ปาริชาติ  ธงชัย  วิทยาศาสตรการกีฬา  32  40 
99  50770296  นาย  สุขสันต  พงศศิลปวิจิตร  วิทยาศาสตรการกีฬา  24  30 
100  51674042  น.ส.  อโณทัย  ใจมั่นคง  เศรษฐศาสตรเกษตร  19  24 
101  51673986  นาย  วศิน  วงษดี  เศรษฐศาสตรเกษตร 
102  51711208  น.ส.  จันทิมา  เพชรประดิษฐ  MA-ESP ภาคพิเศษ  50  63 
103  51711216  น.ส.  ชาฏิณี  คณาญาติ  MA-ESP ภาคพิเศษ  56  70 
104  51711224  น.ส.  ณัฐชยา  ทองพันธ  MA-ESP ภาคพิเศษ  46  58 
105  51711232  น.ส.  ณิชกุล  สินสุข  MA-ESP ภาคพิเศษ  62  78 
106  51711240  น.ส.  ดาราวรรณ  อักษรสารสิทธิ์  MA-ESP ภาคพิเศษ  47  59 
107  51711257  พันธุวัฒนา  MA-ESP ภาคพิเศษ  48  60 
108  51711265  น.ส.  นงครัก  จันทรสุนทร  MA-ESP ภาคพิเศษ  55  69 
109  51711273  น.ส.  นุชรี  ศิวเสน  MA-ESP ภาคพิเศษ  61  76 
110  51711281  น.ส.  ปรัชญาณี  อินทรสืบ  MA-ESP ภาคพิเศษ  45  56 
111  51711299  น.ส.  ปาณิศา  สุจริตจันทร  MA-ESP ภาคพิเศษ  42  53 
112  51711307  น.ส.  ปลันธนา  เชษฐพันธุ  MA-ESP ภาคพิเศษ  43  54 
113  51711315  น.ส.  ภรันยา  พราหมณพันธุ  MA-ESP ภาคพิเศษ  45  56 
114  51711323  น.ส.  ภฤศมน  สาทิพยพงษ  MA-ESP ภาคพิเศษ  55  69 
115  51711331  น.ส.  มณทิชา  ศรีอิ่ม  MA-ESP ภาคพิเศษ  49  61 
116  51711349  น.ส.  มณีพัชร  ไตรปฎก  MA-ESP ภาคพิเศษ  52  65 
117  51711356  นาง  มลฤดี  ศิริชัยเอกวัฒน  MA-ESP ภาคพิเศษ 
118  51711364  น.ส.  รัญชยา  สิทธิยศ  MA-ESP ภาคพิเศษ  48  60 
119  51711372  น.ส.  รัตติกาล  สรอยทอง  MA-ESP ภาคพิเศษ  42  53 
120  51711398  ครุฑานุช  MA-ESP ภาคพิเศษ  56  70 
121  51711414  น.ส.  ศิธาพันธ  กันทะวงค  MA-ESP ภาคพิเศษ  52  65 
122  51711422  น.ส.  ศุทธินี  ไตรกิศยเวช  MA-ESP ภาคพิเศษ  45  56 
123  51711430  น.ส.  สิริญญา  ทองอยู  MA-ESP ภาคพิเศษ  44  55 
124  51711448  น.ส.  สุกันนา  พรผาติ  MA-ESP ภาคพิเศษ  37  46 
125  51711455  น.ส.  สุภานันท  แจงชัดใจ  MA-ESP ภาคพิเศษ  51  64 
126  51710689  น.ส.  สุภัสสร  จินดาไทย  MA-ESP ภาคพิเศษ  60  75 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

รอยโทหญิงธนิกานต 

รอยโทหญิงวิชาวดี
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ลําดับ  รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

127  49674815  นาย  กฤษฎา  วิศษฎสิน  ภาควิชาเศรษฐศาสตร  52  65 
128  50737030  นาย  ภูมิจักรพล  สถาพรวงศกุลไท  บริหารธุรกิจ จังหวัดสกลนคร 
129  50737063  นาย  ชินกฤต  บุญจันทร  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร 
130  50737089  นาย  ณัฐนนท  จายเจริญ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  27  34 
131  50737121  นาย  ทนงศักดิ์  เมืองโคตร  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  46  58 
132  50737220  น.สง  มายา  อบรมชอบ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  29  36 
133  50737279  นาย  วัชระ  เจียมบูรพาเลิศ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  44  55 
134  50737295  น.ส.  ศิวาพร  หาสระ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  27  34 
135  50737303  นาย  สันติ  ไชยยศ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  22  28 
136  50737352  น.ส.  อัจฉราภรณ  พิมพพงษ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร 
137  51736478  นาง  อารยา  โกกิ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  17  21 
138  51736478  น.ส.  ศุภพาณี  โพธิ์สุ  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  17  21 
139  51736544  น.ส.  อัญชลี  ทองดีนอก  บริหารธุรกิจ  จังหวัดสกลนคร  17  21 
140  51655876  นาย  กานต  ศุภรันดร  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  41  51 
141  51655884  นาย  ชาญชัย  เจียมจิโรจน  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  35  44 
142  51655900  นาย  ธีรนนท  แซเลา  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  26  33 
143  51655967  น.ส.  สุภาพร  สมเขียวหวาน  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  46  58 
144  51655975  นาย  สันมิตร  อังคณากุลชัย  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  33  41 
145  51656015  นาย  คณวัฒน  ณกรกุลพิพัฒน  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  27  34 
146  49656739  นาย  ชัยทวี  ดีประเสริฐกุล  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  45  56 
147  51654663  นาย  จีระศักดิ์  อักษรกาญจน  วิศวกรรมโยธา  24  30 
148  51654671  นาย  ทองดี  แซเนี้ยว  วิศวกรรมโยธา  63  79 
149  51657351  นาย  ทิฆัมพร  ทับโพ  วิศวกรรมโยธา 
150  51657369  น.ส.  พิมลลักษณ  ทรัพยสองแสง  วิศวกรรมโยธา 
151  50750207  นาย  ธนากร  ถนอมพงศ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
152  50750223  นาย  นันทพล  ตติยพันธุ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 
ขาดสอบ
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คะแนนดิบ  %  คะแนนดิบ  % 
153  50750272  นาย  พงศวุฒิ  อรามศรี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
154  50750298  นาย  ภาคภูมิ  รอดเข็ม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
155  50750330  นาย  ยงยุทธ  จันทรอัมพร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
156  51750404  นาย  สรยุทธ  รักษตระกูล  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  27  34 
157  51641751  นาย  ทศพร  ภัทราคม  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 
158  51641751  นาง  จตุพร  จีวัฒนา  วิทยาการคอมพิวเตอร  25  31 
159  51642049  นาย  โชคชัย  อภัยโส  วิทยาการคอมพิวเตอร  33  41 
160  51642148  นาย  อุกฤษฏ  ชางสาร  วิทยาการคอมพิวเตอร  25  31 
161  นาย  วชีพ  สุทธิศรีศิลป  วิทยาการคอมพิวเตอร  24  30 
162  น.ส.  จิราพร  สุวรรณวงศ  วิทยาการคอมพิวเตอร  31  39 
163  นาย  บดี  สนธิรักษ  วิทยาการคอมพิวเตอร  34  43 
164  น.ส.  ลาตีฟะฮ  เบ็ญหรอหมาน  วิทยาการคอมพิวเตอร  29  36 
165  50655208  น.ส.  นัฎธิดา  ชัยหงษ  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (ภาคพิเศษ)  35  44 
166  51656106  นาย  กฤษณ  บุญนุช  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (ภาคพิเศษ)  34  43 
167  50655596  น.ส.  กรวลัย  จันทรเกตุ  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (นานาชาติ)  27  34 
168  51656338  น.ส.  กรรณิการ  ดําออน  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (นานาชาติ)  36  45 
169  51656361  น.ส.  ปานชีวัน  ปานทอง  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (นานาชาติ)  43  54 
170  51656395  นาย  เมธา  บัวรักสกุล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (นานาชาติ)  36  45 
171  51612406  นาย  เบญจมินทร  อภิวิมลลักษณ  สาขาการสื่อสารเพื่อกการพัฒนา (นานาชาติ)  38  48 
172  51612398  นาย  นพวงศ  กิ้มนวน  สาขาการสื่อสารเพื่อกการพัฒนา (นานาชาติ)  38  48 
173  50612233  น.ส.  พัชญสิตา  ปติพัฒนวริศ  สาขาการสื่อสารเพื่อกการพัฒนา (นานาชาติ)  54  68 
174  50612480  น.ส.  อภิรดี  สุนงาม  สาขาการสื่อสารเพื่อกการพัฒนา (นานาชาติ)  38  48 
175  50656388  น.ส.  รุจิพรรณ  โกษลกาญน  วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)  21  26 
176  50656503  นาย  สมยศ  เสาะหายิ่ง  วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)  37  46 
177  51630895  นาย  จีรศักดิ์  สัจจวิโส  การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  21  26 
178  51630929  นาย  ณรงฤทธิ์  มอบสันเทียะ  การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  23  29 
179  51630960  น.ส.  ณัฐพร  บวบทอง  การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  36  45 
180  51631000  น.ส.  โบว  บันลือ  การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  21  26 
181  51631018  นาย  ประทีป  พวงเพ็ชร  การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  23  29 
182  51655256  นาย  ธนพจน  ศักดิ์นวสกุล  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  51  64 
183  51654416  น.ส.  นิภาภัทร  ธนะฉัตรชัย  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  41  51 
184  51654424  น.ส.  พัทธมน  จินตนาพงษ  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  51  64 
185  51654457  น.ส.  เมธีรา  หุนแกว  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  35  44 
186  51653822  นาย  เจษฎา  ชาวกงจักร  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  43  54 
187  51655314  นาย  ไพบูลย  ลีหลานอย  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  39  49 
188  51655264  นาย  ศิวะ  ยูถนันท  บัณฑิตศึกษานานาชาติ 
189  51657328  นาย  พรชัย  ตันติวิมงมล  บัณฑิตศึกษานานาชาติ 
190  51654465  น.ส.  ลันดาวดี  วงศประทุม  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  34  43 
191  51655298  น.ส.  ปริชญา  มะลิทอง  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  50  63 
192  51653830  น.ส.  ธิดารัตน  นิจสาธร  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  44  55 

ผาน  ไมผาน 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 
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193  น.ส.  จักรภัทรา  พูลเพิ่ม  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  43  54 
194  น.ส.  ศุภรัตน  อวมทับ  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  32  40 
195  น.ส.  วาสนา  ภักดี  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  34  43 
196  นาย  ธงชัย  อรุณพงศไพบูลย  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  41  51 
197  น.ส.  โชฎิรส  ศรีสุข  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  29  36 
198  นาย  เชาวลิต  ขันนาเล  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  45  56 
199  51671402  น.ส.  ฤทัยรัตน  โกยเงิน  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  25  31 
200  51671303  น.ส.  ภาวิณี  เหลือรักษ  บัณฑิตศึกษา ศรีราชา  24  30 
201  51736122  น.ส.  จุราพร  แสงทอง  การบัญชี (ภาคพิเศษ) 
202  51736155  น.ส.  บุษบงกช  บุญกุศล  การบัญชี (ภาคพิเศษ)  28  35 
203  51735843  นาง  พิมเกตุ  ทองนิธิสกุล  การบัญชี (ภาคพิเศษ)  35  44 
204  51735991  น.ส.  วิภา  เทศนสาลี  การบัญชี (ภาคพิเศษ)  41  51 
205  51733248  นาย  ขวัญชัย  จันทรทอง  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  41  51 
206  51731297  น.ส.  ดวงรัตน  มงคลเลิศศิริกุล  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  42  53 
207  51731313  น.ส.  ธีราพร  แกนสา  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  43  54 
208  51731412  นาย  ศุภวงศ  จรุงธนาภิบาล  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  53  66 
209  51731610  นาย  นที  จาริยพานิช  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  42  53 
210  51731818  นาย  สุรชัย  นิวัติเจริญรุง  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  39  49 
211  51732014  น.ส.  พรนภา  ถาวรจิระอังกูร  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 
212  51732147  น.ส.  สุภา  จรัสศิริเลิศ  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  48  60 
213  51732154  น.ส.  สุวภัทร  รัตนอําภา  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  51  64 
214  51732188  น.ส.  จันทนิภา  เหลืองทองคํา  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  46  58 
215  51732253  นาย  ธีระพล  ภัทรสุพงศ  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  39  49 
216  51732279  น.ส.  นํ้าผึ้ง  เทียรนิมิตร  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  51  64 
217  51732311  นาย  พงศธร  พิมลสมพงศ  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  48  60 
218  51732329  นาย  พันธยุทธ  สุวรรณฤกษ  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  32  40 
219  51732360  น.ส.  ยุวพรรณ  อินทพันธ  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  39  49 
220  51732436  น.ส.  สุรียรัตน  เรืองศรี  บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา  43  54 
221  50737766  น.ส.  ณิชยา  ศรีเหล็กเมฆ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  41  51 
222  50737790  นาง  ทิพยสุดา  ฟองรัตนะกุล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
223  50737931  น.ส.  นํ้าผึ้ง  อารีพิทักษ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  55  69 
224  50737949  นาย  บดินธร  ชัยสุธรรมพร  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  36  45 
225  50737998  นาย  พจนีย  คลายแกว  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  47  59 
226  50738004  น.ส.  พนิดา  หงษทอง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  27  34 
227  50732012  นาย  พรศักดิ์  เสมอภาค  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 
228  50738350  น.ส.  สาวิตรี  สุนทรสารทูล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  38  48 
229  50738368  นาย  สุธี  ตั้งดําเนินสวัสดิ์  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
230  50738400  นาง  สุรีย  วงศสืบชาติ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  45  56 
231  50738442  นาย  อภิศักดิ์  หะยีมะ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  37  46 
232  51736734  นาย  กฤติน  สวัสดีวงษา  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  39  49 
233  51736742  นาย  กฤติพล  สิงขรณ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  21  26 
234  51736759  น.ส.  กัญญกุลณัช  สุขธนกฤต  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  23  29 
235  51736767  น.ส.  กิตติวรรณ  สรรพสิธ์ิวงศ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  38  48 
236  51736809  นาย  เกษมปญญา  ชัยศรี  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  18  23 
237  51736817  นาย  แกวเมือง  ศุภกิจวิเลขการ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 
238  51736825  นาย  เขมราช  สมวงศ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  50  63 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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239  51736833  น.ส.  เขมวิกา  กาญจนประมาภา  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  27  34 
240  51736841  นาย  คงศักดิ์  เหลืองประดิษฐ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  33  41 
241  51736858  นาย  จตุรพร  วิวัฒนศุภจิต  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 
242  51736866  น.ส.  จันทรเพ็ญ  เจนวณิชวิทย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  45  56 
243  51736882  นาย  จิรวัฒน  ทองเกิด  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  48  60 
244  51736890  น.ส.  จิราทิพย  พรหทโมเมศ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  46  58 
245  51736916  น.ส.  ชนิตา  กิจวรเกียรติ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  42  53 
246  51736924  นาย  ชัยโย  โกวิกจินดาชัย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  21  26 
247  51736940  นาย  ฐิติกร  ประดับสุข  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  44  55 
248  51736965  นาย  ณัฐพงศ  บุญสถิตย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
249  51736973  น.ส.  ณัฐพัชร  คุมเนตร  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  25  31 
250  51736999  นาย  ดุสิต  รุงพิพัฒนพงศ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  40  50 
251  51737005  น.ส.  ตีรณา  เมืองทอง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  30  38 
252  51737013  นาย  ถิรวัฒน  เชาวรินทร  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  62  78 
253  51737021  นาย  ทวีศักดิ์  จําปาโท  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  24  30 
254  51737039  นาย  ธนวรรธน  ศิริธรรมคูเชวง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 
255  51737047  นาย  ธนัทภัทร  ประพจนพิสุทธิ์  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  24  30 
256  51737054  นาย  ธนากร  พงษขจรการ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  39  49 
257  51737062  น.ส.  ธนิตนันท  ศิริธรรมคูเชวง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  45  56 
258  51737070  น.ส.  ธมนวรรณ  ชมไพบูลย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  27  34 
259  51737096  น.ส.  ธีรนุช  กิตติธีระนนท  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  47  59 
260  51737104  นาย  ธีรพงศ  เศวจราภรณ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  45  56 
261  51737112  นาง  นภสร  ศรีเศรษฐ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  65  81 
262  51737138  น.ส.  นภาพร  ศรีสวัสดิ์  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
263  51737146  น.ส.  นรีพร  อุดมพล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  28  35 
264  51737153  น.ส.  นฤมล  มาเจริญ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  20  25 
265  51737161  น.ส.  นันทนา  อดิเรกโชติกุล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  47  59 
266  51737179  นาย  นิชรันต  วิฑูรชาตรี  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  61  76 
267  51737187  น.ส.  นลุบล  เมฆบัณฑูรย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  31  39 
268  51737195  นาย  ปติรพ  จิตรภิรมยศรี  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  66  83 
269  51737229  น.ส.  ปริมา  อูวัฒนสมบัติ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  38  48 
270  51737237  น.ส.  ปวีณา  อภิวัฒนอุดมคุณ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  38  48 
271  51737245  นาย  ปยะณัฐ  ธนวุฒิ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  37  46 
272  51737260  นาย  พงศกร  ดอกไม  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  22  28 
273  51737286  น.ส.  พรธนา  กาญจนวงศวณิช  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  24  30 
274  51737294  น.ส.  พิชยา  แรทอง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  53  66 
275  51737310  นาย  พีระพัฒน  แกวจํารูญ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  32  40 
276  51737328  นาย  พีรภาส  ศุภพิพัฒน  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
277  51737336  นาย  ไพโรจน  ภักดีไพบูลยผล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  50  63 
278  51737344  น.ส.  ภัคญดา  ปุจฉากร  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  50  63 
279  51737351  นาย  ภาณุพงศ  พลเยี่ยม  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  51  64 
280  51737377  นาย  ภูมิพัฒน  อนุกูลสัมพันธ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  35  44 
281  51737385  น.ส.  เมทิณี  วิริยะศาลชัย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
282  51737393  น.ส.  ราตรี  บูรณรัษ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  37  46 
283  51737401  น.ส.  รุงอรุณ  กาญจนรัตนมณี  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  36  45 
284  51737419  น.ส.  รุจิราภา  ปรีชา  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  39  49 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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285  51737427  น.ส.  ลินดา  สุนทรโรหิต  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  30  38 
286  51737435  นาย  วชิรกร  บุนยะกลัมพ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  53  66 
287  51737443  นาง  วนารัตน  พงษสัตยาพิพัฒน  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
288  51737450  น.ส.  วริสรา  ปริญญาปรีชานุกูล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  32  40 
289  51737484  นาย  วิฑรย  เปลื้องวัน  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  53  66 
290  51737492  นาย  วินัย  พินิจรักษธรรม  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  53  66 
291  51737500  น.ส.  วิภา  เสงี่ยมศิลป  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  27  34 
292  51737518  น.ส.  วิภาวี  วิรานันท  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  51  64 
293  51737526  น.ส.  วิลันดา  สุชาตานนท  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  61  76 
294  51737534  นาย  วิศรุต  ตระกูลวีระยุทธ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  43  54 
295  51737542  น.ส.  วีระดา  พงศสุธีนิเวศ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  26  33 
296  51737559  นาย  วีระศักดิ์  ยังเจริญ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  63  79 
297  51737567  น.ส.  ศศิธร  บุญกอสราง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  28  35 
298  51737583  นาย  สหพงศ  เอกเจริญ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  32  40 
299  51737591  นาย  สหวัฒน  พงศสวางพร  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  51  64 
300  51737609  น.ส.  สายทิพย  สอนสงวน  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  27  34 
301  51737617  น.ส.  สายพิรุณ  ศิรรัตนประภา  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  25  31 
302  51737633  นาย  สิโรรส  รัชตเศรษฐ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  27  34 
303  51737641  น.ส.  สุจิตรา  สรรพสาร  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  37  46 
304  51737658  น.ส.  สุทธิวรรณ  สุทธิวรรณรัตน  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  30  38
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305  51737666  น.ส.  สุทัศนา  วงศทองสรรค  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  46  58 
306  51737674  น.ส.  สุนิศา  สินทัศไนย  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  53  66 
307  51737682  น.ส.  สุปราณี  ราชมภู  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  24  30 
308  51737690  น.ส.  สุพัฒพร  สุนันทศิริกุล  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  59  74 
309  51737708  นาย  อนุชาต  สุพรรณรัตน  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  36  45 
310  51737716  นาย  อภิชา  สกุลสําราญสุข  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  32  40 
311  51737724  น.ส.  อภิรดี  โพธิ์ถนอม  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  37  46 
312  51737732  น.ส.  อภิษฐา  รัตนโอภาส  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  47  59 
313  51737740  นาย  อรรคพล  เครืองแตง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  32  40 
314  51737765  น.ส.  อรุณี  ศิลปการประดิษฐ  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  34  43 
315  51737773  น.ส.  เอมอร  อมรสรวง  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)  38  48 
316  50738525  นาย  อัษฎางค  ถิรชยานนท  ผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 
317  นาย  กุลเชษฐ  พฤทธานันทน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  43  54 
318  น.ส.  ฐิติภา  สาสิงห  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  27  34 
319  น.ส.  ณัฐฐิญา  ปรีชาศิลปกุล  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  27  34 
320  น.ส.  ดวงกมล  ชิตยานันท  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  44  55 
321  นาย  ไตรรัตน  เจริญศักดิ์  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  34  43 
322  นาย  ทรงพล  สุรวัฒนาประเสริฐ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  37  46 
323  นาย  นรินทร  พาหุยุทธ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  36  45 
324  นาย  นันทิณี  สิตะหิรัญ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  40  50 
325  นาย  นามเจริญ  ตันมงคลกาญจน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  28  35 
326  น.ส.  นํ้าฝน  กิมวังตะโก  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  53  66 
327  น.ส.  เบญจรัตน  ตันธนาสุวัฒน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  46  58 
328  นาย  ปรีชา  อันันตชล  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  29  36 
329  น.ส.  เปมิกา  สุวรรณมณี  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  38  48 
330  น.ส.  ผาณิต  ตันบุญเฮง  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  62  78 
331  น.ส.  พรวิภา  กระจางวงษ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  27  34 
332  น.ส.  ไพลิน  ชัยตรี  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  50  63 
333  นาย  ภัทร  สุวรรณผา  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  34  43 
334  น.ส.  มนัสนันท  ธนบูรณโชคสิริ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  41  51 
335  น.ส.  ยศวดี  ศรีสุริยวงศ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  44  55 
336  นาย  เรวัต  เตียสกุล  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  41  51 
337  น.ส.  ฤทธิ์ฤดี  จิระโพธิรัตน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  44  55 
338  น.ส.  วรัญญา  หวงมิตร  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  25  31 
339  นาย  วีระพล  มนตแกว  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  47  59 
340  น.ส.  ศิริรัตน  ปนมณีนพรัตน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  51  64 
341  น.ส.  สิริภสสร  บุญทมานพ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  57  71 
342  น.ส.  สุจินดา  กิจบุตราวัฒน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  27  34 
343  นาย  สุทธิศักดิ์  วิภาคกิจ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  42  53 
344  นาย  สุปติ  จิรโรจนวัฒน  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  56  70 
345  นาย  อธิพงษ  ทิศทองคํา  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  31  39 
346  นาย  อนันต  ภพพินิจ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  37  46 
347  นาย  อาทิตย  สุขสบาย  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  42  53 
348  น.ส.  อิงเดือน  วัชระปยะโสภณ  บริหารธุกิจ  สาขาการจัดการ  38  48 

ลําดับ  รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา  ผาน 

ขาดสอบ 
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349  น.ส.  กรวิกา  สระมณีอินทร  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  41  51 
350  นาย  กฤตกร  เหมประยูร  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  37  46 
351  น.ส.  ขวัญฤทัย  เทพสุวรรณ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด 
352  น.ส.  คนางค  เหมยะรัตน  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  55  69 
353  น.ส.  ชนากานต  เวียงจันดา  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  42  53 
354  นาย  ฐิตินันท  ตันติวุฒิวร  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  57  71 
355  น.ส.  ณัฐนาฏ  วงศจันทรา  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  50  63 
356  นาย  ดุสิต  ประสาระเอ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  33  41 
357  นาย  นนทรี  ภีระคํา  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  55  69 
358  น.ส.  นิรมล  กนกพีระวุฒิ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  38  48 
359  นาย  นิรุตติ์  เสรีกุล  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  36  45 
360  นาย  นิวัต  วชิรโกวิทย  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  51  64 
361  น.ส.  นุชจรี  วสุธนากานต  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  43  54 
362  นาย  บดี  กิติคุณานนท  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  38  48 
363  น.ส.  บุษริน  ช่ืนศิริกุลชัย  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  36  45 
364  น.ส.  เบญจมาภรณ  แซเหงา  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  39  49 
365  น.ส.  ปวีณา  จิตรชัยวรพันธ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  30  38 
366  น.ส.  ผจงจิต  ของหลิม  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  37  46 
367  นาย  พชร  รัตนหลิม  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  46  58 
368  น.ส.  เพ็ญฑิตตา  ทองออน  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  34  43 
369  น.ส.  ภัทรกานต  สุนทรพงษ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  48  60 
370  น.ส.  มาตา  คุมทุกข  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  33  41 
371  นาย  รติพงศ  บุญสมพงศ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  28  35 
372  นาย  วชิรพงษ  บุญพงษ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  29  36 
373  น.ส.  วิลักขณา  ทรัพยเพิ่ม  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  45  56 
374  นาย  ศราวุธ  รักษาศิลป  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  48  60 
375  นาย  สมบัติ  ฐิตโชติ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  27  34 
376  น.ส.  สิริพร  กันชาติ  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  29  36 
377  น.ส.  สุภาณี  จันทรภาค  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  46  58 
378  นาย  สุวิทย  ศิริหาโชคสกุล  บริหารธุกิจ  สาขาการตลาด  41  51 
379  น.ส.  กุลณัฎฐ  อินทขันตี  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  35  44 
380  นาย  กุลพงษ  บุญเลิศ  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  37  46 
381  นาย  เกษม  มงคลกิจเสถียร  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  39  49 
382  น.ส.  ขวัญหทัย  ชูสงา  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  40  50 
383  น.ส.  เจนจุฬา  รัตนะ  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  40  50 
384  น.ส.  เจิดนภา  พรหมมา  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  34  43 
385  นาย  ชิงชัย  ตันลิ่มสุน  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  40  50 
386  นาย  ณฐพล  พงษวิมาน  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  39  49 
387  น.ส.  ธารีรัตน  วงษศรีจันทร  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  50  63 
388  นาย  ธีระเดช  ปฏิปทานนท  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  48  60 
389  น.ส.  นงนภัส  รัตนปฏิเวช  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  49  61 
390  น.ส.  บุษญา  รอดปฏิเวช  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  20  25 
391  น.ส.  พรเพ็ญ  ภูติพันธทรัพย  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  41  51 
392  นาย  พัชรพล  เรืองมณี  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  22  28 

ขาดสอบ
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393  น.ส.  พิทยนุช  พลแสน  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  47  59 
394  น.ส.  พิมพพร  พื้นมวง  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  24  30 
395  น.ส.  รัตนศิริ  บุญสิทธิ์  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  44  55 
396  นาย  ราชศักดิ์  จงวิลาส  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  25  31 
397  น.ส.  รุงนภา  สุตาลังกา  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  30  38 
398  นาย  โรจนรักษ  สุรวุฒินาค  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  50  63 
399  น.ส.  วนิดา  ประสิทธิ์สมบัติ  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  33  41 
400  น.ส.  วรรณเพ็ญ  กอนทองดี  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  35  44 
401  น.ส.  วโรบล  ชมประสพ  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  45  56 
402  นาย  วิชชา  คําเขียว  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  36  45 
403  น.ส.  วิมลรัตน  ตามพร  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  26  33 
404  นาย  วีรวัฒน  เนียมผาสุข  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  52  65 
405  นาย  ศุภชัย  รบวอง  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  33  41 
406  น.ส.  สาธิกา  เยาวพฤกษ  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  42  53 
407  นาย  เสฐียรพงษ  เบญจมานุกูล  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน  42  53 
408  นาย  อุดมพร  นูขุนทด  บริหารธุกิจ  สาขาการเงิน 
409  น.ส.  จตุพร  พุทธาประทีป  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  33  41 
410  นาง  จินดา  ไตรเวช  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  24  30 
411  นาย  เช่ียววิทย  เทียมเงิน  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  17  21 
412  น.ส.  โชติกา  บุญเสือ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
413  นาย  ฐปนนท  พฤกษประมูล  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  46  58 
414  น.ส.  ฐิตารีย  พลายแกว  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  29  36 
415  น.ส.  ณิชารีย  ไชยสุข  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  21  26 
416  น.ส.  ธนวรรณ  พัวประเสริฐ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  31  39 
417  นาย  ธรรมรัตน  สมไทย  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  25  31 
418  น.ส.  นฤมล  ทองสาท  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  20  25 
419  น.ส.  บุศณีย  คงเจริญ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  27  34 
420  น.ส.  เบญจวรรณ  นามบุญลา  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  21  26 
421  น.ส.  ประพาฬรัศมิ์  ลิ้นสุคนธ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
422  น.ส.  ปยะนาถ  หะยะมิน  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  37  46 
423  น.ส.  รัชณี  จันทรสูงเนิน  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  22  28 
424  นาย  วรภัทร  เครือศรี  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  32  40 
425  น.ส.  วราลี  โจทยจันทร  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  22  28 
426  น.ส.  วันวิสาข  มาลัย  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  26  33 
427  น.ส.  วิไลวรรณ  ผลพานิชเจริญ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  22  28 
428  น.ส.  ศศิธร  ศรีชา  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  30  38 
429  น.ส.  ศันสนีย  แจงความดี  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  27  34 
430  น.ส.  สมฤดี  ขุนสูงเนิน  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  31  39 
431  น.ส.  สุทธิรัตนฺ  ฉัตรแกวมณี  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  33  41 
432  น.ส.  สุวณี  เตวิชา  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  19  24 
433  น.ส.  เสาวนีย  สุศิริ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  22  28 
434  น.ส.  อรวรรณ  จิตตเพียร  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  24  30 
435  น.ส.  อรัญญาภรณ  บุญมาก  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  17  21 
436  น.ส.  อุษณี  ภูเกิดพิมพ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  39  49 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
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437  น.ส.  อุษณีย  สุนทรช่ืน  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
438  น.ส.  ชลิดา  ตรีไตรศูล  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  32  40 
439  น.ส.  กนกนาฏ  นิรัตติสัย  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  38  48 
440  น.ส.  กนกวรรณ  ไชยลังกา  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  34  43 
441  นาย  กษิเดช  วรสุวัฒน  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 
442  นาย  กสิการ  มาดี  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  55  69 
443  น.ส.  จตุพร  ทองงาม  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  45  56 
444  น.ส.  จันทิมา  ศรุติโกสุม  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  35  44 
445  น.ส.  จินตอาภา  ทองจีน  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  50  63 
446  นาย  ณัฐนรินทร  ปาลรัตน  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  29  36 
447  น.ส.  นพรัตน  มาดี  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  24  30 
448  น.ส.  นวพร  โพธิ์สุวรรณ  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  38  48 
449  น.ส.  นันทิตา  ศรีสวัสดิ์  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  15  19 
450  น.ส.  นาฏชุลี  ปตแวว  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 
451  น.ส.  ปวีณา  ภวะคงบุญ  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  49  61 
452  นาย  พงษศักดิ์  อภิเรืองธรรม  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  30  38 
453  น.ส.  ภาวุฒินาถ  ชายังกูล  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  31  39 
454  นาย  มงคล  จันทโสภีพันธ  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 
455  น.ส.  เมลดา  สุนารักษ  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  45  56 
456  น.ส.  รัชฎาพร  รามศิริ  การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต  ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ



14 

คะแนนดิบ  %  คะแนนดิบ  % 
457 นาย วสันต สกลกิจผล การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 
458 นาย วิจักขณ ซื่อวาจา การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 36  45 
459 น.ส. วิชชุนันท วรรณรัตน การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 36  45 
460 นาย วีรธัช รอดเงิน การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 42  53 
461 นาย ศรศิริ เจียมจํารัสศิลป การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 32  40 
462 น.ส. ศุภรัตน เจริญวิวัฒนชัย การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 40  50 
463 น.ส. สุณิศาศ อินเอก การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 34  43 
464 น.ส. สุธนี ตันกมลลาสน การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 
465 นาย สุรพร เพชรดี การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 37  46 
466 นาย อภิชาต นาคะอุไร การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 29  36 
467 นาย อิครินทร ครีมั่นคง การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 42  53 
468 นาย กรกช ยิ่งเมธากุล การจัดการ  ภาคค่ํา 33  41 
469 น.ส. กรทิพย ภูมิระวี การจัดการ  ภาคค่ํา 54 68 
470 น.ส. กรรณิการ มั่นอน การจัดการ  ภาคค่ํา 26  33 
471 น.ส. กัญญาณัฐ ติ๊บอุด การจัดการ  ภาคค่ํา 28  35 
472 นาย กานต ศรีนวลเอียด การจัดการ  ภาคค่ํา 45  56 
473 นาย กําพล กุลวงษวาณิชย การจัดการ  ภาคค่ํา 28  35 
474 น.ส. เกศศิรินทร เลิศพูนธเนศ การจัดการ  ภาคค่ํา 40  50 
475 น.ส. คณิตฐา กรมยินดี การจัดการ  ภาคค่ํา 35  44 
476 น.ส. ชณัฐพร ยศพลสกุล การจัดการ  ภาคค่ํา 50 63 
477 นาย ชาญชัย ภูสําราญวิไล การจัดการ  ภาคค่ํา 47  59 
478 นาย ชิงชัย คุณาภินันท การจัดการ  ภาคค่ํา 51 64 
479 นาย เชาวศิลป ยุชัย การจัดการ  ภาคค่ํา 37  46 
480 นาย ณพน ไตรสนธิ์ การจัดการ  ภาคค่ํา 26  33 
481 น.ส. ณัฐพร เกิดชุม การจัดการ  ภาคค่ํา 32  40 
482 นาย ณัฐวัฒน จตุรภัทรกิจ การจัดการ  ภาคค่ํา 34  43 
483 น.ส. ตรีรินทร โชติญาณพิทักษ การจัดการ  ภาคค่ํา 37  46 
484 น.ส. ทัศสุภา อากรชี การจัดการ  ภาคค่ํา 53 66 
485 นาย ธนวัฒน วิวัฒนพาณิชย การจัดการ  ภาคค่ํา 
486 น.ส. ธษา จันทรเปลง การจัดการ  ภาคค่ํา 36  45 
487 น.ส. นิชานันท เฉลยกุล การจัดการ  ภาคค่ํา 52 65 
488 น.ส. ปณิธาน ไทยมี การจัดการ  ภาคค่ํา 46  58 
489 น.ส. ปทมา รติสุธารัตน การจัดการ  ภาคค่ํา 38  48 
490 น.ส. ปยวดี หมีปาน การจัดการ  ภาคค่ํา 22  28 
491 นาย ปยะพงษ ก่ิงโพธ์ิ การจัดการ  ภาคค่ํา 51 64 
492 นาย พงษศักดิ์ จินตพัฒนกิจ การจัดการ  ภาคค่ํา 49 61 
493 นาย พักรบ กาญจนพรหม การจัดการ  ภาคค่ํา 31  39 
494 น.ส. พัชราภรณ กุลสุทธิชัย การจัดการ  ภาคค่ํา 29  36 
495 นาย ภมร พิริยะเบญจวัฒน การจัดการ  ภาคค่ํา 46  58 
496 น.ส. ภัทรรินทร เกตุแกว การจัดการ  ภาคค่ํา 43  54 
497 น.ส. ฤทัยรัตน วงคญาติ การจัดการ  ภาคค่ํา 39  49 
498 น.ส. วรภรณ สิงหจํานงค การจัดการ  ภาคค่ํา 48 60 
499 น.ส. วสุ ชางพันธ การจัดการ  ภาคค่ํา 42  53 
500 นาย วิชัย สุขมงคล การจัดการ  ภาคค่ํา 28  35 

ไมผาน 

ขาดสอบ 
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501 น.ส. ศศิมน พฤทธยานันต การจัดการ  ภาคค่ํา 
502 น.ส. ศิริพร เชษฐโชติศักดิ์ การจัดการ  ภาคค่ํา 28  35 
503 นาง ศิริเพ็ญ ศิริมายา การจัดการ  ภาคค่ํา 36  45 
504 น.ส. สมปรารถนา ทยานศิลป การจัดการ  ภาคค่ํา 60 75 
505 นาย สัตยนันท สุวรรณมณีแดง การจัดการ  ภาคค่ํา 42  53 
506 น.ส. สุดาวัลย ขวัญออน การจัดการ  ภาคค่ํา 46  58 
507 นาย สุทธิชัย ครูชวยอวยพร การจัดการ  ภาคค่ํา 37  46 
508 น.ส. สุนิสา มีสุข การจัดการ  ภาคค่ํา 23  29 
509 น.ส. สุพรรณี บุศยมงคล การจัดการ  ภาคค่ํา 27  34 
510 น.ส. สุพรรษา เบญจเทพานันท การจัดการ  ภาคค่ํา 38  48 
511 น.ส. สุภาภรณ ศิริสาคร การจัดการ  ภาคค่ํา 33  41 
512 นาย เสนอ อุโคตร การจัดการ  ภาคค่ํา 56 70 
513 นาย เสริมพล เติมมี การจัดการ  ภาคค่ํา 55 69 
514 น.ส. เสาวภา แซเลา การจัดการ  ภาคค่ํา 33  41 
515 น.ส. หทัยรัตน ธรรมโม การจัดการ  ภาคค่ํา 37  46 
516 นาย อดิศร พิมพกันต การจัดการ  ภาคค่ํา 45  56 
517 นาย โอธินันท ตันติวุฒิพงศ การจัดการ  ภาคค่ํา 36  45 
518 น.ส. กชกร เหลืองอรุณศรี การตลาด ภาคค่ํา 30  38 
519 น.ส. กฤษณี สายอุด การตลาด ภาคค่ํา 39  49 
520 น.ส. กฤษธร พิสลยบุตร การตลาด ภาคค่ํา 65 81 
521 น.ส. เกศริน ทรงเจริญ การตลาด ภาคค่ํา 49 61 
522 น.ส. คุณาพร พรนี การตลาด ภาคค่ํา 56 70 
523 น.ส. จันทรจรัส ทับประเสริฐ การตลาด ภาคค่ํา 20  25 
524 น.ส. จิตติมา ศรีเพ็ชร การตลาด ภาคค่ํา 36  45 
525 น.ส. จิติมา ฉ่ําจิตรชื่น การตลาด ภาคค่ํา 45  56 
526 นาง จีราวรรณ หมอทรัพย การตลาด ภาคค่ํา 29  36 
527 น.ส. ชมพูนุช ชยางกูรกีรติกร การตลาด ภาคค่ํา 27  34 
528 น.ส. ชมพูนุช เผาทองคํา การตลาด ภาคค่ํา 48 60 
529 น.ส. ชยาวรรณ เข็มจิตต การตลาด ภาคค่ํา 27  34 
530 น.ส. ณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ การตลาด ภาคค่ํา 35  44 
531 นาย ณัฐพงศ เอ้ือมเสถียรพร การตลาด ภาคค่ํา 
532 น.ส. ดวงพร โพธ์ิทอง การตลาด ภาคค่ํา 22  28 
533 น.ส. ตริยาภรณ ประเทืองทิน การตลาด ภาคค่ํา 20  25 
534 น.ส. ตรีเพชร ศรทัตต การตลาด ภาคค่ํา 47  59 
535 น.ส. ทิพยวรรณ ศรีประทุม การตลาด ภาคค่ํา 29  36 
536 นาย ธนา เพ็ชรวิจิตร การตลาด ภาคค่ํา 35  44 
537 นาย ธนินวัสส จรัสวราพรรณ การตลาด ภาคค่ํา 28  35 
538 นาย ธัช ธรวิบูลย การตลาด ภาคค่ํา 26  33 
539 นาย นวพัสก อิศรางกูร ณ อยุธยา การตลาด ภาคค่ํา 24  30 
540 น.ส. นันทนัช บุณยพรหม การตลาด ภาคค่ํา 18  23 
541 น.ส. นันทวรรณ สุนงาม การตลาด ภาคค่ํา 44  55 
542 น.ส. นิธิพร พิมพกรณ การตลาด ภาคค่ํา 38  48 
543 น.ส. นิศา นัทยาย การตลาด ภาคค่ํา 21  26 
544 นาย ปรัชญา ทัษนศิริ การตลาด ภาคค่ํา 32  40 

ขาดสอบ 
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545 น.ส. ปทม โกลละสุต การตลาด ภาคค่ํา 34  43 
546 น.ส. ปาริชาต มังคลรังษี การตลาด ภาคค่ํา 32  40 
547 น.ส. ปุณณดา เมฆชวาลณิช การตลาด ภาคค่ํา 40  50 
548 นาย พณิชย บุญวัชรชัย การตลาด ภาคค่ํา 28  35 
549 นาย พยากร ติยะเจริญ การตลาด ภาคค่ํา 41  51 
550 น.ส. พรทิพย พนอําพน การตลาด ภาคค่ํา 40  50 
551 น.ส. เพ็ญนภา ประกอบมหากุล การตลาด ภาคค่ํา 48 60 
552 น.ส. มณฑกานต คงเจริญ การตลาด ภาคค่ํา 35  44 
553 น.ส. มนชนก สิริสุขการ การตลาด ภาคค่ํา 52 65 
554 น.ส. มัณยภรณ เหน่ียวองอาจ การตลาด ภาคค่ํา 
555 น.ส. มานิตา ธรรมเกษร การตลาด ภาคค่ํา 47  59 
556 น.ส. เยาวลักษณ นิยมศิริวนิช การตลาด ภาคค่ํา 45  56 
557 น.ส. รัตติกาล คงนคร การตลาด ภาคค่ํา 30  38 
558 น.ส. รุงนภา ดีพยุงศักดิ์ การตลาด ภาคค่ํา 44  55 
559 นาย วัชรพงษ จารุวัฒนชัยกุล การตลาด ภาคค่ํา 26  33 
560 น.ส. ศศิธร คาแกว การตลาด ภาคค่ํา 36  45 
561 นาย สมรัฐ มงคลรัฐสกุล การตลาด ภาคค่ํา 34  43 
561 น.ส. สมฤดี เกียรติกอบชัย การตลาด ภาคค่ํา 54 68 
563 น.ส. สุฑารัตน พุทวันดี การตลาด ภาคค่ํา 23  29 
564 นาย สุภชัย ชางทิม การตลาด ภาคค่ํา 37  46 
565 น.ส. สุมาลี เชาวจิรพันธุ การตลาด ภาคค่ํา 46  58 
566 น.ส. สุริษา ตั้งเจริญชัยวัฒนา การตลาด ภาคค่ํา 32  40 
567 นาง สุวาณี คุณดิลกปกรณ การตลาด ภาคค่ํา 45  56 
568 นาย สุวิจักขณ ชาลี การตลาด ภาคค่ํา 41  51 
569 น.ส. สุวิตา ณ นคร การตลาด ภาคค่ํา 40  50 
570 น.ส. โสภิดา รัตนา การตลาด ภาคค่ํา 32  40 
571 นาย อดิศักดิ์ เมฆวรวุฒิ การตลาด ภาคค่ํา 45  56 
572 น.ส. อรพิน เลิศล้ํา การตลาด ภาคค่ํา 
573 นาย อรรคเดช อธิธรรมพิทักษ การตลาด ภาคค่ํา 33  41 
574 นาย อาทิตย กาญจนสตางค การตลาด ภาคค่ํา 46  58 
575 น.ส. กฤติกาญ จํานองกาญจนะ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
576 นาย กิจชาญ เกิดพาณิช คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
577 นาย โกศล โชติการ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
578 นาย จันทร จันทราทิพย คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 35  44 
579 น.ส. จิตติมา เทียนทองสกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 15  19 
580 นาง ฉลี เจริญวิเศษกรณ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 56 70 
581 น.ส. ญาดา มหานนท คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
582 นาง ดวงมณี คําตาเทพ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 40  50 
583 นาย ธงชัย ศิลา คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 35  44 
584 นาย ธัญญะ ทรงมุนีโรจน คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 47  59 
585 น.ส. นงนุช เล็กบํารุง คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 23  29 
586 นาย นธันตวิชญ สุขสําอางค คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
587 นาย นรินทรนาถ สุขสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 49 61 
5855 น.ส. นฤพร เลิศภาวศุทธิ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 39  49 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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คะแนนดิบ  %  คะแนนดิบ  % 
ไมผาน 

ผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2552 
วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552 

เวลา 9.00-12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 403 

ลําดับ  รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา  ผาน 

589 นาย นิวัฒน คีรีวรรณ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 36  45 
590 น.ส. เบญจรัตน หัตถชาญชัย คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 49 61 
591 นาย ปราโมทย กอบคุณนันท คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 29  36 
592 น.ส. พรทิพย โกวิทยานนท คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 29  36 
593 นาง พรรณี โรจนเบญจกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 37  46 
594 นาย พิพัฒน สุโชวรพันธ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 26  33 
595 นาง มาลี เครือทิม คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 26  33 
596 นาง ลดาขวัญ สุวัฒนะเกรียงไกร คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 48 60 
597 นาย วชิระ พิทักษตันสกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 36  45 
598 นาง วทิดา กิจกาญจนไพบูลย คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 44  55 
599 น.ส. วรรณี เรียบรอยเจริญ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 49 61 
600 น.ส. วรรีร แตมคงคา คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
601 นาย วรวุฒิ วิมลธนกิจ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 31  39 
602 น.ส. วราวรรณ เกษสกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 35  44 
603 นาย วสันต เสนาะกรรณ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 46  58 
604 น.ส. วัตินาพร บัณฑุชัย คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 44  55 
605 นาง วันทนา ดวงมหาสอน คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 22  28 
606 นาย วาริน เลาสกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 54 68 
607 นาย วิโรจน ชุมสายใจ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 38  48 
608 นาย สมชาย สิริสถาวร คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 23  29 

ขาดสอบ
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คะแนนดิบ  %  คะแนนดิบ  % 
609 น.ส. สุกัญญา แระคองวิทยา คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 47  59 
610 นาย สุเทพ ชุมชื่น คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 25  31 
611 นาง สุนทรี เอกพาณิชยถาวร คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 38  48 
612 น.ส. สุนีย วัชรวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 
613 นาย สุพจน วรรณโรจน คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 36  45 
614 นาย สุรเดช นิลคุณ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 39  49 
615 นาย เสกสรร ฉัตรไชยศิริ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 29  36 
616 น.ส. เสาวนีย พรหมโลก คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 38  48 
617 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 41  51 
618 นาง หทัยกานต บุญโญ คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 45  56 
619 นาย อนุวัตร สมภักดี คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 28  35 
620 นาย อรรถพร เตชะสกุล คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 36  45 
621 นาย อาภรณ นุมนวม คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 27  34 
622 น.ส. อุษณี วรรณประสาท คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท สําหรับผูบริหาร) 40  50 
623 น.ส. กนกวรรณ คําปาน บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 18  23 
624 น.ส. กมลพร สุขาทิพยพันธุ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 37  46 
625 นาย กฤษณะ แตงไทย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 36  45 
626 นาง กฤษณา แยมบางยาง บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
627 น.ส. กัญญาภัค วินิจสร บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 30  38 
628 น.ส. กัณภร วันทะนัง บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 28  35 
629 น.ส. กันติศา เสร็จกิจ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 33  41 
630 น.ส. กาญจนา อุณวงค บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 24  30 
631 น.ส. ขวัญกมล จิรโสภณ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 27  34 
632 น.ส. ขวัญเรือน คําไพเราะ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 23  29 
633 นาย คงกฤช สิทธิวันชัย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 25  31 
634 นาย คมสัน สายรถ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 54 68 
635 นาง จันทรนภัส ศิวะพรชัย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 23  29 
635 น.ส. จิราภรณ เหลาทอง บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 35  44 
637 น.ส. จุฑาภรณ รวมพร บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 27  34 
638 น.ส. จุฬาลักษณ อารยางกูร บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 40  50 
639 นาย เจษฎา สารวิทย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
640 นาย ฉัตรพล เตชุกร บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 19  24 
641 น.ส. ชฎาภรณ สิเนหารุณ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 39  49 
642 น.ส. ชุติมา ใจซื่อ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 22  28 
643 นาย ชูศักดิ์ รับเงิน บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
644 นาง ณัชชา ศักดิ์สุจริต บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 44  55 
645 น.ส. ณัฐกานต ชางงาม บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
646 น.ส. ณัฐรียา นงนุช บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 31  39 
647 นาย ณิฐิพัฒน พุฒเกิดพันธุ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 21  26 
648 นาง ดารา สีนวล บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
649 นาย ทรงพล รัตนพิทักษ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 23  29 
650 นาย เทวินทร วชิรศักดิ์โสภานะ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 22  28 

ผาน  ไมผาน 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ลําดับ  รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2552 
วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552 

เวลา 9.00-12.00 น. 
หอง  ศร.3 - 404
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ผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2552 
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เวลา 9.00-12.00 น. 
หอง  ศร.3 - 404 

651 น.ส. ธนัชชา อรรถีโภค บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
652 น.ส. นรมน กล่ําพินิจ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
653 น.ส. นัจสรัล พานิช บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 40  50 
654 นาย นันทชิต คชเกษตริน บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 30  38 
655 น.ส. เนติมา สกุลรัตน บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 33  41 
656 น.ส. เบญจพร นิลภักดิ์ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 48 60  0 
657 นาย ประเชิญ ศรีชัยรัตนกูล บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 28  35 
658 นาย ปราโมทย เหมือนนึก บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
659 น.ส. ปวีณา ผดุงจันทร บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 31  39 
660 น.ส. ปาจรีย พานิชวงษ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 28  35 
661 นาย เปรมชัย โชติทวีวัฒน บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 33  41 
662 น.ส. พจนีย โรจนะวงษ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
663 น.ส. พนิดา วิไลวณิชวงศ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 19  24 
664 น.ส. พลอยไพลิน พูลบูลย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 41  51 
665 นาย พิสิฐ ศรีบนฟา บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 42  53 
666 น.ส. เพชรรัตน พูลบูลย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 30  38 
667 น.ส. เพ็ญศรี แกวบัวดี บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
668 น.ส. เพ็ญศิริ ประสพรัศมีเลิศ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 25  31 
669 นาย มงคล อิงคนินันท บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
670 น.ส. เมธินี ทรัพยเจริญ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 17  21 
671 น.ส. รังสิมา เกิดผล บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
672 นาย รัชมนต สุขวาณิชรัชต บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 23  29 
673 นาย รุงเลิศ สินสวนแตง บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 23  29 
674 นาย วรท ศักดิ์สุจริต บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 58 73 
675 น.ส. วรลักษณ รื่นกลิ่น บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 28  35 
676 น.ส. วันเพ็ญ จําคํา บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 34  43 
677 น.ส. วันวิสาข นวลละออง บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 25  31 
678 นาย วัลลภ ศรีวิชิต บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
679 นาง วิทวัน แทงทองคํา บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 37  46 
680 น.ส. วิไลภรณ นันทา บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 26  33 
681 นาย วีรยุทธ แชมวงษ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 23  29 
682 นาย ศราวุธ ผดุงโรจนวิทย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 17  21 
683 นาง ศิรินาถ สุขภาพ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 32  40 
684 น.ส. สมสุข มิ่งขวัญโพธ์ิทอง บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 36  45 
685 น.ส. สายพิณ ไพรสิงห บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
686 น.ส. สุชารัตน บุญอยู บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 16  20 
687 น.ส. สุดา บุญประเสริฐ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 26  33 
688 น.ส. สุทธินันท พัฒนศุภวานิช บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
689 นาย สุภชัย ตันอนุวงษสกุล บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 24  30 
690 นาย สุรสิน ธิติประเสริฐ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 46  58 
691 น.ส. สุอัญญา ภุมมานุลาภ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 31  39 
692 น.ส. เสาวลักษณ ปติวุฒิ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 21  26 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
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ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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693 นาย อนิรุจน นุชพันธ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 47  59 
694 นาย อภินันท ศรแกวดารา บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
695 น.ส. อมรรัตน ลาภทรงสุข บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
696 นาย อรรถพล อุยเถาวัลย บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 27  34 
697 นาย อังคาร วิรเกียรติ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 25  31 
698 น.ส. อุมาศม จํารัสศรี บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 31  39 
699 51653111 นาย ตุลย จิตรนุสนธ์ิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 32  40 
700 51653236 นาย บรรณกิจ ศรีสวย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 35  44 
701 51653277 นาย ปรีดา ประสพศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 47  59 
702 51653467 นาย วิทยา จิตรภักดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 33  41 
703 51653608 นาย สุรกิจ เวโรจน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 26  33 
704 51653606 น.ส. อุบลรัตน เสตะบุตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 51 64 
705 น.ส. กนกวรรณ ชํานาญชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 32  40 
706 น.ส. กรรณิการ กิจเฉลา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 36  45 
707 นาย กิตติศักดิ์ ศิริเพ็ญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 40  50 
708 น.ส. ชนัญญา ชาติยานนท วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 23  29 
709 นาย เชวงวุฒิ พัฒนากุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 38  48 
710 นาย เชาวลิต สีไพสน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 44  55 
711 น.ส. ฐิติมา ชุนดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 31  39 
712 นาย ณรงคเวทย สางสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
713 น.ส. ดรัสวิน เพชรรัตน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 25  31 
714 น.ส. ดวงพร คุณศรีรักษสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 50 63 
715 น.ส. กิรนันท ปญยาเดช วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 29  36 
716 นาย ทวี ตั้งรัตนโสภณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
717 นาย ธีรุดม ดาวเรือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
718 นาย นพดล ปุโรหิตาพันธุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 26  33 
719 น.ส. นภาพร เมฆสุข วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 21  26 
720 นาย นรินทร จิวิตัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 36  45 
721 น.ส. นวรัตน พันธุไพโรจน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 26  33 
722 น.ส. นันทรัตน เชื้อสาย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 45  56 
723 น.ส. นิภา จรรยาวดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 30  38 
724 น.ส. เบญจมาศ สืบเนียม วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 35  44 
725 นาย ประพันธพงษ คงศรีรอด วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 19  24 
726 นาย ประสิทธ์ิ ชาภักดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 24  30 
727 นาย ปริน สุขสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 34  43 
728 น.สง ปยนันท ปานน่ิม วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 26  33 
729 น.ส. ปรินดา อยูจุย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 30  38 
730 นาย พรพิทักษ ศรีจันทร วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
731 นาย พลากร ยอดชมญาณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 24  30 
732 นาย พสุ กุนทีกาญจน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 36  45 
733 น.ส. รติกร คงประเสริฐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 27  34 
734 น.ส. รัชนีกร รัตนธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 33  41 
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735 นาย รัฐฐา สิงหนุต วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 36  45 
736 นาย รุณ ศรีสุนทรหฤทัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 51 64 
737 น.ส. ลิสา ชาญปรีชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 48 60 
738 น.ส. วนิดา ชัยวุฒิกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 18  23 
739 น.ส. วนิดา วุฒิชัยวรกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 27  34 
740 น.ส. วรินทรา เอบุญมา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
741 นาย วัชรพงษ ผดุงมัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
742 นาย วัฒนชัย แกวอํารัตน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 20  25 
743 น.ส. วันดี แบกระโทก วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
744 น.ส. ศรัญญา เอ๊ียบฮวย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 28  35 
745 นาย ศรัณย แสงสมบูรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 35  44 
746 น.ส. ศรินทร โสวนิตย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 21  26 
747 นาย ศรุต ศักดิ์บูรณพงษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 51 64 
748 นาย สมโชค เหล็กกลา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 29  36 
749 นาย สรรพวุฒิ ฤาชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 38  48 
750 นาย สุขสันต เกิอสม วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 20  25 
751 น.ส. สุมิตราภา สวางคีรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 24  30 
752 นาย สุริยกมล ศรีสมุทรไท วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 26  33 
753 รอยโท สุวรรณ กมลเลิศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 34  43 
754 นาย อนันต หาญศิรนันทกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 44  55 
755 นาย อนุชา กุลลา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 18  23 
756 น.ส. อภิรดา ธีรลีกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 
757 นาย อรรณพ ทิพยธนะกาญจน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 32  40 
758 นาย อุกฤษฎ ชัยชนะสงคราม วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE80) 30  38 
759 51652733 น.ส. เกษรินทร รุงเรือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 28  35 
760 51652808 นาย ปุณณวัฒน ธาดาภาคย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 39  49 
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ขาดสอบ



คะแนนดิบ  %  คะแนนดิบ  % 
761 นาย กนธร จินดารักษ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 35  44 
762 นาย เฉลิมพงษ ลินลา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 28  35 
763 น.ส. ชนาพร คุรุรัตนพันธ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 37  46 
764 นาย ชัชพล นุโยค วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 30  38 
765 นาย ชัยณรงค เหมือนรุง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 30  38 
766 นาย ชีวา รับศรีสุขสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 30  38 
767 นาย ณัฐวิทย ผลวัฒนสุข วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 
768 นาย ณัฐวุฒิ วัชรานุทัศน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 37  46 
769 นาย ทรงพล ฉันทศรัทธาการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 47  59 
770 นาย ธรรมาธิษฐาน แจงเชื้อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 41  51 
771 นาย ธราดล ทนงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 37  46 
772 นาย ธีระชัย ราชมณี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 34  43 
773 น.ส. ธีระตี หลักเมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 47  59 
774 นาย นฤดล ขจรวุฒิตระกูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 43  54 
775 นาย นววิธ นวลขาว วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 33  41 
776 น.ส. นันทณัฏฐ ภูทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 
777 นาย ประธาน สมบูรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 36  45 
778 นาย พีรพล บุญธกานนท วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 61 76 
779 นาย พูนเพิ่ม สุวรรณรัฐภูมิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 36  45 
780 นาย ไพจิตร ภูพงษวัฒนา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 51 64 
781 นาย เมธา จึงประเสริฐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 40  50 
782 นาย ยุทธนา ตรีไวย วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 46  58 
783 นาย รัตนพงษ ชัยรักษวัฒนา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 
784 นาย วฐดล อมแกว วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 
785 นาย วรพจน โชครตนสมบัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 65 81 
786 นาย ศศิน เทียนดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 34  43 
787 นาย ศักดา เอ้ือจิรกาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 36  45 
788 น.ส. สลิตตา นกขุนทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 30  38 
789 นาย สุเกติองค ภูพัฒน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 33  41 
790 นาย สุรเดช วัฒนอุดมโรจน วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 29  36 
791 นาย เสกสิทธ์ิ สุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 33  41 
792 นาย หิรัญ สาดแสงจันทร วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 35  44 
793 นาย อรรณพ กอบกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร (XE60) 38  48 
794 บริหารธุรกิจ สปท. 39  49 
795 นาย กีริน ดูดวง บริหารธุรกิจ สปท. 36  45 
796 นาย เกษม กิจวาสน บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
797 นาย จรัญ แตงเจ บริหารธุรกิจ สปท. 38  48 
798 นาย ชัยธวัฒน เอกณัฐพจน บริหารธุรกิจ สปท. 44  55 
799 ทนงศักดิ์ บริหารธุรกิจ สปท. 47  59 
800 น.ส. ณาตยา เฉลยอาจ บริหารธุรกิจ สปท. 55 69 
801 นาย ณรงคกร ประทีป ณ ถลาง บริหารธุรกิจ สปท. 40  50 
802 นาง ดวงสมร เกตุทัต บริหารธุรกิจ สปท. 42  53 
803 นาย ถกนธ สมิทธิกร บริหารธุรกิจ สปท. 37  46 
804 น.ส. นัฐภรณ ซิบยก บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
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805 น.ส. นฤชา วัทัญู บริหารธุรกิจ สปท. 38  48 
806 นาย ประหยัด พวงเดช บริหารธุรกิจ สปท. 
807 บริหารธุรกิจ สปท. 18  23 
808 นาย พีรพงษ สุทธสิทธ์ิ บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
809 น.ส. ภัทรศรัณย จันทรรุงสงา บริหารธุรกิจ สปท. 45  56 
810 นาย สกล สังขบุญลือ บริหารธุรกิจ สปท. 
811 50691278 นาง กาญจนา พงษโสภา พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 28  35 
812 50691534 น.ส. ประไพพรรณ ศรีนวล พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 21  26 
813 50691674 น.ส. วริสรา ธนะวัง พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 41  51 
814 50691773 น.ส. วรัญญา รอดวิไล พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
815 51691202 นาง กรณัฏฐ ศิริคํารณ พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
816 51691376 น.ส. ทิพยประสงค แสงงาม พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
817 51691459 น.ส. เนตรนภา วงคพิพันธ พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
818 51691491 น.ส. ปยวรรณ บุญทา พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
819 51691566 นาย ภูริพัชร ทองประดิษฐ พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 44  55 
820 51691632 นาย วิเชียร เพ็ชรรัตน พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 26  33 
821 51691657 น.ส. สลิลรัตน กันยะ พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 23  29 
822 51691681 น.ส. สุจิตรา เชาวลิต พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 19  24 
823 51691707 น.ส. สุดาภรณ แจมปญญา พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 25  31 
824 51691723 น.ส. สุพรรณี ดวงดํา พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 18  23 
825 51691764 นาย อนาวิน แกวนามชัย พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
826 51691772 น.ส. อังคณา เผาชูศักดิ์ พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 11  14 
827 51691798 นาย อุดมเดช รัตนเสถียร พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 
828 51691814 น.ส. อุปนันทน เชาวนฤทธ์ิ พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 30  38 
829 จารุเศรนี บริหารธุรกิจ สปท. 36  45 
830 นาง กมลทิพย เองฉวน บริหารธุรกิจ สปท. 44  55 
831 น.ส. กนรรณิการ อนพันธ บริหารธุรกิจ สปท. 22  28 
832 นาง กาญจนวดี แสงทับทิม บริหารธุรกิจ สปท. 36  45 
833 นาย กิจจา รัศมีแจม บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
834 น.ส. เครือมาศ ตันตระเวณิชย บริหารธุรกิจ สปท. 31  39 
835 ไชยคุณ บริหารธุรกิจ สปท. 19  24 
836 นาง จิรวรรณ รุจิสนธิ บริหารธุรกิจ สปท. 36  45 
837 เรืองเพชร บริหารธุรกิจ สปท. 20  25 
838 น.ส. จีรนันท ตวนนุช บริหารธุรกิจ สปท. 32  40 
839 น.ส. จุฑามาศ โชววิวัฒนา บริหารธุรกิจ สปท. 34  43 
840 น.ส. จุฑารัตน เลาวงษ บริหารธุรกิจ สปท. 30  38 
841 นาย ฉัตรชัย นภาพรรณสกุล บริหารธุรกิจ สปท. 35  44 
842 นาย ชัชวาล ลิ้มประเสริฐ บริหารธุรกิจ สปท. 38  48 
843 นาย ชุตาภรณ ทับเอม บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
844 นาย เชิงชาย เรืองฤทธิ์ บริหารธุรกิจ สปท. 28  35 
845 น.ส. ดวงจุฬา นกเล็ก บริหารธุรกิจ สปท. 25  31 
846 พุมเกตุแกว บริหารธุรกิจ สปท. 31  39 
847 นาง ดาราวดี พิมพา บริหารธุรกิจ สปท. 38  48 
848 นาง ทัศนีย ทุงกลาง บริหารธุรกิจ สปท. 23  29 
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849 น.ส. ทิพยวดี ภูพัวพันธ บริหารธุรกิจ สปท. 49 61 
850 คําเติม บริหารธุรกิจ สปท. 21  26 
851 นาย ธวัชชัย แปลกวงศ บริหารธุรกิจ สปท. 37  46 
852 น.ส. ธารทิพย ขาวจุย บริหารธุรกิจ สปท. 21  26 
853 นาย ธิติวัฒน ยั่งยืนทิวัฒน บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
854 น.ส. นงนภัส แจมแจง บริหารธุรกิจ สปท. 39  49 
855 นาง นันทนา วรวงค บริหารธุรกิจ สปท. 33  41 
856 น.ส. นิลพันธุ เสาะเห็ม บริหารธุรกิจ สปท. 13  16 
857 นาย บัญชา กุลประเสริฐศรี บริหารธุรกิจ สปท. 39  49 
858 นาย บุรินทร คณะเจริญ บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
859 นาย ประภัสสร ทรัพยสินทวีลาภ บริหารธุรกิจ สปท. 45  56 
860 น.ส. ปรางฉัตร ทองเน้ือเกา บริหารธุรกิจ สปท. 23  29 
861 นาย ปยภูมิ พิทักษานุรัตน บริหารธุรกิจ สปท. 26  33 
862 น.ส. ปยะวรรณ เจียวกก บริหารธุรกิจ สปท. 47  59 
863 น.ส. ปยาพร พิสิฐวุฒินันท บริหารธุรกิจ สปท. 39  49 
864 จิตบุญ บริหารธุรกิจ สปท. 19  24 
865 นาย พชร พานิชกุล บริหารธุรกิจ สปท. 31  39 
866 น.ส. พรรณนิกา มหามนตรี บริหารธุรกิจ สปท. 37  46 
867 พาราษฎร บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
868 การสุทธ์ิ บริหารธุรกิจ สปท. 
869 ศักดิ์เสรีธรรม บริหารธุรกิจ สปท. 25  31 
870 นาย พิทยา คํามั่น บริหารธุรกิจ สปท. 55 69 
871 นาย พิทักษชน บุตะเขียว บริหารธุรกิจ สปท. 43  54 
872 นาย พีระพงษ เกษรบัว บริหารธุรกิจ สปท. 32  40 
873 ทองพิมพ บริหารธุรกิจ สปท. 35  44 
874 น.ส. ภัคสุรางค ไชยกาญ บริหารธุรกิจ สปท. 56 70 
875 กานยะคามิน บริหารธุรกิจ สปท. 40  50 
876 นาย ภาคภูมิ ประพรม บริหารธุรกิจ สปท. 57 71 
877 น.ส. มณสิชา นพโสภณ บริหารธุรกิจ สปท. 30  38 
878 นาย มนตรี กัลยวิมล บริหารธุรกิจ สปท. 46  58 
879 นาง มานี วัฒนกูล บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
880 น.ส. มาลินี โพธิสุนทร บริหารธุรกิจ สปท. 23  29 
881 น.ส. รดีพร เชาวนเสฏฐกุล บริหารธุรกิจ สปท. 24  30 
882 แสงสวาง บริหารธุรกิจ สปท. 48 60 
883 น.ส. ลิปการ ลักษณา บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
884 น.ส. วชิรา ขาวปริสุทธ์ิ บริหารธุรกิจ สปท. 28  35 
885 นาง วรรณา แกวเนียม บริหารธุรกิจ สปท. 26  33 
886 สกุลวิริยะชัย บริหารธุรกิจ สปท. 
887 ทรัพยประเสริฐ บริหารธุรกิจ สปท. 55 69 
888 นาง วาสนา กาญจนานนท บริหารธุรกิจ สปท. 
889 นาย วิโรจน บริบุตร บริหารธุรกิจ สปท. 47  59 
890 น.ส. ศรสวรรค คชะเทศ บริหารธุรกิจ สปท. 41  51 
891 น.ส. ศรัญญา ไชยวงศแกว บริหารธุรกิจ สปท. 25  31 
892 พุมสุข บริหารธุรกิจ สปท. 31  39 
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893 นาง ศศิธร จุลมกร บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
894 น.ส. ศิริพร สุขะปุณณพันธ บริหารธุรกิจ สปท. 29  36 
895 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งประภากร บริหารธุรกิจ สปท. 23  29 
896 น.ส. ศิริวัลย โอวาทวิจัย บริหารธุรกิจ สปท. 31  39 
897 น.ส. ศุทธินี กลัมพสุต บริหารธุรกิจ สปท. 58 73 
898 นาย ศุภณัฐ อินทรบุตร บริหารธุรกิจ สปท. 26  33 
899 นาย ศุภากร บุญจันทร บริหารธุรกิจ สปท. 38  48 
900 นาง สวิตตา สุตตานนท บริหารธุรกิจ สปท. 32  40 
901 นาย สามารถ กลิ่นแกว บริหารธุรกิจ สปท. 26  33 
902 กิมาพร บริหารธุรกิจ สปท. 29  36 
903 น.ส. สุภิญญา ผาพันธุ บริหารธุรกิจ สปท. 52 65 
904 น.ส. สุริศา เกษะโกมล บริหารธุรกิจ สปท. 42  53 
905 น.ส. สุวรรณี ทิวากรพรรณราย บริหารธุรกิจ สปท. 32  40 
906 น.ส. เสาวรักษ กลั่นทอง บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
907 น.ส. เสาวลักษณ เอ่ียมทรัพย บริหารธุรกิจ สปท. 
908 น.ส. เสาวลักษณ เฮงธนารักษ บริหารธุรกิจ สปท. 38  48 
909 นาง องุน นามวงศ บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
910 นาย อภิรัตน สัจจานุกูล บริหารธุรกิจ สปท. 27  34 
911 น.ส. อลิสา สมสมัย บริหารธุรกิจ สปท. 22  28 
912 น.ส. อัมพุชินี สระเอ่ียม บริหารธุรกิจ สปท. 48 60 
913 นาย เอกวัฒน ทองเปลว บริหารธุรกิจ สปท. 49 61 
914 น.ส. ธนสินี พุกกะณะสุต เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 44  55 

ขาดสอบ 

นาวาตรีสุธน


