
หอง ศร.3-203 

หอง ศร.3-404 

แจงผลทดสอบทางภาษา  ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยท่ี 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
จํานวนนิสิต 785 คน 

หอง ศร.3-301 
หอง ศร.3-401 
หอง ศร.3-402 
หอง ศร.3-403
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน 
1 50701200 น.ส. นัฏพร ขนุนกอน เทคโนโลยีการบรรจุ 51 
2 50730019 นาย คมกริช มณีสวาง บริหารธุรกิจ 43 
3 50670694 นาย ศรายุทธ หนูโยม เศรษฐศาสตรเกษตร 64 
4 50670637 น.ส. พิชญาภา ศรีสกุล " 52 
5 5065209 นาย ภูมเรศ แสงราม วศ.เครื่องกล 42 
6 50650209 นาย นิติ อาจหาญ วศ.โยธา 26 
7 50650514 นาย ธีรยุทธ อุดมสินประเสริฐ " 40 
8 50650480 นาย จักรกฤษณ บุญธนาธิตินนท " 32 
9 50650530 นาย นพปฎล เสี่ยงบุญ " 50 
10 50650241 น.ส. ศิรินาถ ทองขาว วศ.เครื่องกล 47 
11 50680446 น.ส. ปยฉัตร วรนิติกุล บริหารธุรกิจ 43 
12 50640358 นาย ธรรมนูญ ทวีชัย เคมี 48 
13 50640291 นาย เฉลิมพันธ งามโสภาสิริสกุล " 54 
14 50640184 นาย กรกช ปรางทอง " 47 
15 50641679 นาย กฤษณ กอนแกว วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 41 
16 49640212 นาย ภควัตร ไกรสินธุ จุลชีววิทยา 64 
17 48691083 น.ส. วรินทร จันทรทองอิน เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 51 
18 50710854 นาย ปรีชาพล ศรีวิภา มนุษยศาสตร 
19 50620350 น.ส. กนกอร ขําเพชร วิทยาศาสตรทางทะเล 59 
20 49630049 นาง เบญจรัตน พรหมเพ็ญ วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 61 
21 47657069 นาย พีรพล ธีระพงษรามกุล วศ.อาหาร 79 
22 49680143 น.ส. ดวงกมล ฐิติวรนาถ รัฐศาสตร 54 
23 50611920 น.ส. ธนวรรณ พรมขลิบนิล พืชไรนา 34 
24 50611953 นาย ยศพร ตันสมรส " 37 
25 50611961 น.ส. วรรษมน มงคล " 43 
26 50611284 น.ส. มนตธิดา จันทรมณี โรคพืช 49 
27 50610583 น.ส. สาริศา ศิริชมจันทร ปฐพีวิทยา 51 
28 51730364 นา อัฐวุฒิ สุวรรณฤทษ บริหารธุรกิจ 65 
29 50641398 นา สมพล มวงทอง พันธุศาสตร 35 
30 50641307 น.ส. ธนพร พิณพาทย " 64 
31 51630747 น.ส. ศิวาภรณ สวัสดิชัย อุทยานนันทนาการและการทองเท่ียว 40 
32 51630754 น.ส. สิวรส เจริญรื่น " 31 
33 51670693 น.ส. ศิริรัตน รอดทิม เศรษฐศาสตรสหกรณ 52 
34 51651933 นาย จิรวัฒน ท่ังทอง วศ.โยธา 59 
35 51640399 น.ส. ลัลนลลิต ชวยบํารุง เคมีอุตสาหกรรม 33 

ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-301 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-301 

36 50640861 น.ส. ภัทรจาริน อินทรกล่ํา ชีวเคมี 39 
37 50640853 น.ส. พิชามญชุ สิทธิกุล " 56 
38 50660059 นาย ประจักษ เกตุสุวรรณ การบริหารการศึกษา 32 
39 51650224 นาย ณนัทธ มณีติยะข วศ.เคมี 58 
40 50641372 นาย วุฒิพงษ แปงใจ พันธุศาสตร 68 
41 50651363 นาย ทัยธัช หิรัญเรือง วศ.สิ่งแวดลอม 48 
42 50651470 น.ส. ปยวรรณ ประมวลรัตน " 51 
43 50651462 น.ส. ปารัชญา ขาวศรี " 46 
44 50651314 นาย จักรี บูรณวงศสวัสดิ์ " 50 
45 50651447 นาย นิรวัฒน นิจวัฒน " 51 
46 51680387 น.ส. พรปวีณ คณาวุฒิ รัฐศาสตร 43 
47 51690097 นาย วีระกร แกวพินิจ การจัดการทรัพยากร 31 
48 51630051 น.ส. นฤมล อินทรชุม การจัดการทรัพยากรปาไม 42 
49 51630101 น.ส. วัลลี กําทอง " 34 
50 51630176 นาย อาทิตย ชาวไรออย " 41 
51 51680189 น.ส. จิตรฤดี จันทโยค จิตวิทยาและการพัฒนาองคกร 40 
52 50680172 น.ส. ไอยรดา ฤทธิกาญจน จิตวิทยาชุมชน 52 
53 51670305 นาย วิศรุต นามจรัสเรืองศรี เศรษฐศาสตร 51 
54 50840057* น.ส. นิภา จงกล เคมีเชิงฟสิกส 58 
55 51690436 น.ส. วิภาวี อยูเกตุ พัฒนาสังคม 43 
56 51620433 น.ส. วิยะดา โตอดิเทพย วิทยาศาสตรทางทะเล 49 
57 50730738 น.ส. ปยะวดี ซื่อสัตย บริหารธุรกิจ 56 
58 48657449 นาย มงคล สาลาด วศ.เครื่องกล 39 
59 50720242 น.ส. สุพรรณิกา พุทธชาลี คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย 47 
60 50720200 น.ส. สุขุมาล พฤกษอุดม " 66 
61 49641087 นาย กิติวุฒิ ชางเจริญ สัตววิทยา 47 
62 50651561 น.ส. ระพีพร ธนะนู วศ.สิ่งแวดลอม 36 
63 51701373 น.ส. ภัทรพร กระดังงา วศ.อาหาร 56 
64 51730497 น.ส. สุภัทรา ภูหอม บริหารธุรกิจ 46 
65 50730910 น.ส. ศุภิดา มหัทธนะสิน " 49 
66 51700870 นาย กวิน สุขสิงห วิทยาศาสตรการอาหาร 53 
67 49657008 นาย พีรพล จันทรหอม วศ.ไฟฟา 42 
68 50640879 นาย มนตมนัส บุญชู ชีวเคมี 41 
69 50640800 น.ส. ประไพพิศ พุมทอง " 38 
70 50652031 น.ส. วิมาลัย รนังสิโยภาส วศ.อุตสาหการ 48
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-301 

71 50651785 น.ส. ชมพูนุท เจริญวุฒิลาภ " 58 
72 50652015 น.ส. ฤทัย รุงสีทอง " 
73 50651926 นาย ปวีณ เกรียงเกษม " 53 
74 50640309 นาย ณัฐพล วะราโภ เคมีอนินทรีย 56 
75 49611882 นาย ดนุพล สิทธิชัย การผลิตสัตว 40 
76 49642549 นาย นนทพล ประยูรเธียร พันธุศาสตร 69 
77 48700660 น.ส. นิพร เดชสุข เทคโนโลยีการบรรจุ 32 
78 49641871 นาย เจะฮาซัน เจะอุบง ชีวเคมี 41 
79 49641897 น.ส. รวินท นราวงศานนท " 53 
80 50640457 น.ส. ภาวิณี วิเชียรนุกูล เคมีอินทรีย 76 
81 50652056 นาย วีระพงษ สุมาลี วศ.อุตสาหการ 47 
82 50682863 ร.ต.ท.หญิงพรพิมล เพ็ญภาคกุล พัฒนสังคมศาสตร 75 
83 51700151 นาย วิน วัชโรทัย การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 76 
84 51620441 นาย วุฒินันท เรืองศรี วิทยาศาสตรทางทะเล 34 
85 48691182 น.ส. เสาวลักษณ จิตตชุม เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 60 
86 49720105 น.ส. พรพรรณ พุมหอม สัตวแพทย(ปรสิต) 54 
87 49612054 น.ส. อรทัย ลิ้นฤาษี โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว 46 
88 50664580 เบญญา ขวัญยืน พัฒนาอาชีวศึกษา 41 
89 49650657 นาย ทวัตชัย อัยยะรัตน วศ.ไฟฟา 36 
90 49650641 นาย ประหยัด บุญคํา " 34 
91 48760193 น.ส. ดุษณี เชยทอง วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 47 
92 49641905 น.ส. ศันสนียพร กิตติขจร ชีวเคมี 44 
93 50642792 น.ส. จุฑามาศ สุนทรโชติ " 35 
94 50640903 น.ส. อังคณา ทัศนเมธิน " 55 
95 50640838 น.ส. นภาพร ธรรมชูเชาวรัตน " 42 
96 49642416 น.ส. พูนทรัพย ณ นคร " 43 
97 50730753 น.ส. พรพิมล งามเสงี่ยม บริหารธุรกิจ 68 
98 50653039 น.ส. ฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ วศ.เคมี 52 
99 51630168 น.ส. อมรรัตน ดาวเรือง การจัดการทรัพยากรปาไม 32 
100 51700953 น.ส. นฤมล รงศิริกุล วิทยาศาสตรการอาหาร 54 
101 51700904 น.ส. จันทรวดี อายุงพงศ " 49 
102 51651818 น.ส. วราลี วีระศิลปชัย วศ.สิ่งแวดลอม 
103 51680106 นาง พิศมัย สิโรตมรัตน สังคมศาสตร จิตวิทยาชุมชน 23 
104 50700087 น.ส. ปยะนุช ไวสาหลง การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 60 
105 50700079 น.ส. ปยลักษณณ หนูดํา " 38 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-301 

106 50700178 น.ส. สุกัญญา ยองประยูร การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 41 
107 50612795 นาย ปฐมพงษ คุมพล วิจัยและพัฒนาการเกษตร 37 
108 50612803 นาย วิโรจน ทรงรัตนา " 28 
109 50700038 น.ส. ณัฐิมา ลิมากุล การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 51 
110 50700053 น.ส. นฤมล ชมบุญมี " 49 
111 50700111 น.ส. เมธินี ชวยเรือง " 37 
112 50700194 น.ส. อรพรรณ ศรีแสง " 54 
113 50700103 นาย พิริยะ แสนรักษ " 51 
114 51651875 นาย วุฒินันต ทัศคร วศ.โครงสรางพื้นฐานฯ 52 
115 51710440 น.ส. อันธิกา ดิษฐกิจ ภาษาศาสตรประยุกต 77 
116 50682913 น.ส. สินีนาฏ คุมดวง พัฒนสังคมศาสตร 36 
117 50682871 เจี่ยงเพ็ชร " 35 
118 51612240 น.ส. อนุจิตต คงผอม สัตวบาล 38 
119 51651206 นาย ศรชัย บัวแกว วศ.ไฟฟา 46 
120 50673680 นาย มณฑล ปริวัฒน เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 50 
121 มณีนพ มุตตามระ รัฐศาสตร 61 
122 ณัฐพล บุญถูก " 27 
123 50681360 เจษสุดา เรืองรุง " 38 
124 49673676 น.ส. ฐิติพร นิลรัตน บริหารธุรกิจการเกษตร 33 
125 กฤษฎา วิศิษฎสิน เศรษฐศาสตร 52 
126 มัลลิกา อัศววราตระกูล " 52 
127 49675101 รพีพรรณ อ่ิมสมบูรณ " 57 
128 เต็มศิริ เล็กละเอียด " 53 
129 พีรวุฒิ แสงเพชร เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 31 
130 จักรกริช สังทัต วศ.ความปลอดภัย 31 
131 น.ส. เสาวลักษณ อินทปทม " 48 
132 น.ส. วาธิณี หอมหวน เศรษฐศาสตร 
133 น.ส. วรารักษ วัฒนปรีดา พัฒนาผลิตภัณฑ อก. 38 
134 นาย ณัฐพล ชูหนู " 26 
135 น.ส. ปยนันท สิทธิเดช " 36 
136 น.ส. อรชนก หวังดีศิริกุล " 
137 นาง พงา ธมธาราธิคุณ MBA สุพรรณบุรี 41 
138 นาย เจษฎา รอดศรี " 
139 นาย ธีรยุทธ ศรีสตนา " 31 
140 น.ส. นคินทรา ลาพันธ วศ.ความปลอดภัย 23 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ร.ต.ท.ภานุวัฒน
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-301 

141 น.ส. วราภรณ ปุจฉาการ MAB 6 *คณะ................. 26 
142 นาง แสงเดือน คุรุกิจกําจร วศ.ความปลอดภัย 44 

142 คน 
..................................... คน 
..................................... คน 
..................................... คน 

1 ลงนาม 
2 ลงนาม 
3 ลงนาม 
4 ลงนาม ................................................................................................. 

จํานวนนิสิตทั้งหมด 
จํานวนนิสิตที่เขาสอบ 

ขาดสอบ 
รวมนิสิตที่เขาสอบ 

กรรมการคุมสอบ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

หามเพ่ิมช่ือลงไปในใบเซ็นช่ือโดยเด็ดขาด 
นิสิตที่มีขอแกไขใหแกลงไปในใบเซ็นช่ือไดเลย
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน 
143 น.ส. กัณณิกา ปนอนุกูล บริหารธุรกิจ (สปท.) 49 
144 ทองวชิระ " 42 
145 นาย กิตติเมศร กรพัฒนสวัสดิ์ " 37 
146 พิพัฒนพงศธร " 
147 ดวงดี " 28 
148 นาย กีริน ดูดวง " 48 
149 นาย เกษม กิจวาสน " 52 
150 นาย คงศักดิ์ เกียรติทับทิว " 57 
151 นาย จตุรงค ตันติชัยนุสรณ " 36 
152 น.ส. จันทนา เดชผล " 63 
153 นาย จรัญ แตงแจ " 34 
154 น.ส. จอมขวัญ หวังดี " 83 
155 นาย ฉกาจ บริบูรณ " 67 
156 นาย ชิตวร สุชัยสิทธิ์ " 
157 สันทัดรบ " 38 
158 นาย ชนารัย สุทธิบุตร " 74 
159 50691260 นาย กสิวัฒน พรพระรวง พัฒนาสังคม 42 
160 50691310 ศรีหานาม " 29 
161 50691328 นาง เก้ือกูล พรหมชีวกุล " 31 
162 50691336 น.ส. จันธิลา ยอดเชียงคํา " 45 
163 50691401 น.ส. ชิษณุชา นิลคําวงศ " 24 
164 50691591 น.ส. พิมศิริ มวงประเสริฐ " 
165 50691666 น.ส. วรรณิศา ใจปา " 44 
166 50691674 น.ส. วลัยลักษณ ธนะวัง " 50 
167 50691781 น.ส. อัมพิการ กานสัญไชย " 
168 น.ส. ปยาลักษณ แจมเล็ก บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 67 
169 น.ส. พรพรรณ เตชะธาดารัตน " 
170 น.ส. เมธาวี แซจิว " 86 
171 นาย ยิ่งลักษณ แดงเจริญ " 62 
172 น.ส. วรวรรณ ลิมโปดม " 69 
173 นาย วุฒิวงศ สมบุญเรืองศรี " 70 
174 นาย ศรายนต ศรีสมุทร " 61 
175 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ปยะชน " 53 
176 นาย สรศักดิ์ สิทธิถาวรทรัพย " 
177 นาย สิงหทัย จิตรจันทรแสง " 71 

เรืออากาศเอกกาญจเนก 

ชื่อ - นามสกุล 

รอยเอกหญิงชุติมา 

รอยโทหญิงเกษศรินทร 

เรืออากาศเอกกิตติศักดิ์ 
รอยเอกหญิงกรรณิการ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-401
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-401 

178 น.ส. กุสุมา เลนสิ้น บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 67 
179 นาย ชยพงศ อภิรมรัตน " 59 
180 น.ส. โซทอง ภูษาชีวะ " 74 
181 น.ส. ฐิตา เพชรเศรษฐ " 
182 น.ส. ฐิติพร ศิริเวชวิวัฒน " 64 
183 นาย ณัฐวุฒิ อภิมุขเดชา " 61 
184 นาย ดิษพงษ บุญยุติธรรมกุล " 71 
185 นาย ธีรภัทร มีสมวงศ " 57 
186 นาย ธีรวัจน ธนาภิรมยศรี " 63 
187 นาย นที จาริยพานิช " 47 
188 น.ส. ปรวรรณ นําประกาย " 45 
189 น.ส. ปรางทิพย แกวกูล " 26 
190 น.ส. ปยนุช ไหมเพ็ชร " 41 
191 น.ส. พนารัตน เคียนทอง " 41 
192 น.ส. พรนภา ถาวรจิระอังกูร " 38 
193 น.ส. พรพิมล ปนบํารุงกิจ " 52 
194 น.ส. เพ็ญพร เจริญศิลาวาทย " 37 
195 น.ส. ภูริษา พงษไทกุล " 53 
196 น.ส. มาลาวรรณ ทักขิณ " 37 
197 น.ส. ยุพิน พรหมโคตร " 50 
198 48654313 นาย สมยศ ภวนานันท วศ.ปองกันอัคคีภัย 65 
199 50657261 นาย เถลิงศักดิ์ ทองปรอน " 43 
200 50657279 น.ส. นิตยา ศรัณยธรรมกุล " 
201 50657311 นาย เบญจพล สุขาแกว " 39 
202 50657394 นาย วิทยาวุธ จิระสิงห " 50 
203 50657444 นาย สมยศ วงศสุข " 62 
204 50657469 นาย อิสระ สุทธิประภา " 28 
205 51641793 นาย ธนะพงษ วงศวัชรไพบูลย วิทยาการคอมพิวเตอร 57 
206 51641868 น.ส. ลําพวน รุงสุวรรณสกุล " 52 
207 51641892 นาย เศรษฐภัค ยี่รัญศิริ " 41 
208 51641900 น.ส. สุริสสา บุญนาคคา " 67 
209 น.ส. ดวงกมล ยศจํารัส บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
210 นาย ทศพล อภิญสถานนท " 
211 นาย ธันวา ชุมสาย ณ อยุธยา " 49 
212 นาย นพพร มีชนะ " 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-401 

213 นาย นรนิติ ภัทรพิสุทธิกุล บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 46 
214 นาย บดินทรพัฒน พรคณาปราชญ " 34 
215 น.ส. ประทินทิพย จันทรวรรณะ " 45 
216 นาย ประสพโชค วรรณวิจิตร " 35 
217 นาย ปรีชา ภาคกาย " 50 
218 นาย พงษศักดิ์ โพธิสุทธิ์ " 
219 น.ส. พันทิพา รักจอย " 33 
220 นาย พิชัย พิชัยยุทธ " 
221 น.ส. พุทธิดา ศักดิ์สุพรรณ " 39 
222 นาย ภูดินันท สงาพงษ " 30 
223 น.ส. มณธิรา จันทราภาส " 50 
224 นาย มนตรี เปลี่ยนศาสตร " 
225 น.ส. มะลิวัลย บุษบงค " 
226 นาย เมฆ เอ่ียมวิริยาวัฒน " 19 
227 นาย ยะลา อาวรณ " 30 
228 น.ส. ดาลัด ลิ่มสายห้ัว วศ.คอมพิวเตอร 37 
229 น.ส. ดุษฎี เตียบนอย " 61 
230 นาย ตุลย จิตรนุสนธิ์ " 46 
231 น.ส. ทิพารัตน วงศประคอง " 34 
232 นาย แทนวงศ แดงสุภา " 54 
233 นาย ธนพล เหมือนสน " 38 
234 นาย ธนะศักดิ์ แกวชมภู " 45 
235 นาย ธีรภพ แสงศรี " 34 
236 นาย ธีรวุฒิ เดชผดุง " 31 
237 นาย ธีระวัฒน ไกรวศิน " 40 
238 น.ส. นฎยกรณ นักฟอน " 40 
239 น.ส. นฤมล บัวเทศ " 55 
240 นาย นิชฌาน เลิศนิลกาญจน " 40 
241 นาย บรรณกิจ ศรีสวย " 33 
242 นาย บุศรินทร แกนหอม " 30 
243 นาย ปณัย อริยธัช " 60 
244 น.ส. ปนิฏา ยงยุทธ " 60 
245 นาย ปรีดา ประสพศรี " 55 
246 50737592 นาย กอคิด ศรีนอย สําหรับผูบริหารการเงิน 64 
247 50737600 นาย กิตติพงศ ปวีณวิช " 65 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-401 

248 50737634 น.ส. เกศิณี ยงสวัสดิ์ สําหรับผูบริหารการเงิน 35 
249 50737667 นาย คณิศร ลินลา " 66 
250 50737683 น.ส. จีรนัดดา เมฆอําพลสุทธิ์ " 39 
251 50737725 นาย ชวลิตร บริบูรณสงศิลป " 56 
252 50737733 นาย ชัยพร โสธรนพบุตร " 54 
253 50737766 น.ส. ณิชยา ศรีเหล็กเมฆ " 
254 50737774 น.ส. ณิชาภา ชิณฤทธิ์ " 31 
255 50737782 นาย ทศพล วิทยานรากุล " 43 
256 50737790 นาง ทิพยสุดา ฟองรัตนะกุล " 49 
257 50737808 นาย ธนธร สิงหกลางพล " 27 
258 50737832 นาย ธนาย ธรรมชาติ " 33 
259 50737840 นาย ธันดนัย ชัยนิชยกุล " 55 
260 50737022 น.ส. กมลวรรณ ทิพยเสนา บริหารธุรกิจ (สกลนคร) 31 
261 50737030 นาย กษิติ สถาพรวงศกุล " 32 
262 50737063 นาย ชินกฤต บุญจันทร " 
263 50737089 นาย ณัฐนนท จายเจริญ " 25 
264 50737121 นาย ทนงศักดิ์ เมืองโคตร " 59 
265 50737220 น.ส. มายา อบรมชอบ " 32 
266 50737246 น.ส. เยาวลักษณ เพชรเฟองฟา " 29 
267 50737246 นาย วัชระ เจียมบูรพาเลิศ " 32 
268 50737295 น.ส. ศิวาพร หาสุระ " 43 
269 50737303 นาย สันติ ไชยยศ " 29 
270 50737329 น.ส. อัจฉราภรณ พิมพพงษ " 41 
271 50737352 นาง อารยา โกกิ " 25 
272 1005 น.ส. สิริประภา วุฒิชนม เศรษฐศาสตร MBE 58 
273 1020 น.ส. สุวิรากร กิจแกว " 31 
274 1033 นาย ปรัชญา เปลี่ยนดี " 54 
275 1045 น.ส. นภาพักตร สวรัจจกุล " 62 
276 1046 นาย จิโรจน จันทลักขณา " 44 
277 1048 น.ส. นลพรรณ สวนศรี " 53 
278 1050 น.ส. ดลญา ลิ้มศิริวัฒน " 54 
279 1054 น.ส. กอบกาญจน ปนพงษ " 64 
280 1055 น.ส. ภาวิณี นาคสวัสดิ์ " 33 
281 1060 น.ส. พัสตราภรณ วรรณอาภา " 44 
282 1062 น.ส. ภัทรวดี พัฒนมงคล " 51 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-401 

283 1080 น.ส. พัชรี ปรีเปรมโมทย เศรษฐศาสตร MBE 46 
284 1083 น.ส. อัญชลี วังวิเศษกุศล " 39 
285 1109 น.ส. ประกายดาว จงดี " 32 
286 1116 นาย ธนภัทร ไชยพิมล " 65 
287 2002 น.ส. กัลยลักษณ เอ่ียมสําลี " 39 
288 2003 น.ส. ดุสิดา เพชรของ " 34 
289 2006 นาย พูนสกล ไกรสุทรังค " 51 
290 2007 นาย สราวุธ เหลืองจินดารัตน " 27 
291 2008 น.ส. จุฑามาส อักษร " 28 
292 2018 น.ส. ประภาศรี ชางชายวงศ " 42 

จํานวนนิสิตทั้งหมด 150 คน 
จํานวนนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 
ขาดสอบ ..................................... คน 
รวมนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 

1 ลงนาม 
2 ลงนาม 
3 ลงนาม 
4 ลงนาม ................................................................................................. 

หามเพ่ิมช่ือลงไปในใบเซ็นช่ือโดยเด็ดขาด 
นิสิตที่มีขอแกไขใหแกลงไปในใบเซ็นช่ือไดเลย 

กรรมการคุมสอบ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
.................................................................................................
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน 
293 50734565 Ms. Angkana Pumgumarn บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 58 
294 50734110 Mr. Kritsana Ploybutsaya " 62 
295 50734243 Ms. Napasorn Vacharapanich " 57 
296 50734250 Ms. Naratsuda Limpattamapanee " 50 
297 50734268 Ms. Nuchanart Srichan " 44 
298 50734557 Ms. Onwaralee Promjunyakul " 40 
299 50734292 Ms. Peeraya Nupairoj " 57 
300 50734433 Ms. Suppakarn Ponpichai " 57 
301 50734458 Ms. Swaminee Phungpho " 41 
302 50734151 Ms. Teeyana Roypirom " 
303 50734581 Ms. Usa Jindavanichsakul " 50 
304 50734417 Ms. Weeranuch Phiromlapa " 61 
305 น.ส. ชลธิชา ชาญยุทธโยธิน บริหารธุรกิจ (สปท.) 34 
306 นาย ชัยธวัฒน เอกณัฐพจน " 50 
307 นาย ณัฐพัช รุจิพรพงษ " 28 
308 ภูษิต " 
309 น.ส. ณาตยา เฉลยอาจ " 51 
310 น.ส. ณิชาภา บุญธนากร " 32 
311 นาย ณรงคกร ประทีป ณ ถลาง " 38 
312 เรือโทหญิงณภัทร หุนวัน " 29 
313 นาวาอากาศตรีดนุพนธ ละมายขํา " 31 
314 นาง ดวงสมร เกตุทัต " 47 
315 นาย ถกนธ สมิทธิกร " 59 
316 เจือเพชร " 56 
317 น.ส. นัฐภรณ ซิบยก " 56 
318 น.ส. นิตยา อาหาสิเม " 75 
319 นาย ธนณัฏฐ ธนภัทรพรชัย " 39 
320 ทนงศักดิ์ " 47 
321 50691286 น.ส. กาลิตา กลิ่นนุช พัฒนาสังคม 33 
322 50691302 นาย เกษมพันธ นาควิโรจน " 51 
323 50691344 น.ส. จารุวรรณ นอยพิชัย " 25 
324 50691559 นาง ปวรดา จิรานุภาพ " 39 
325 50691716 นาง สนใจ หนูลอมทรัพย " 32 
326 50691732 น.ส. สิริพร เกตุประสิทธิ์ " 35 
327 50691815 นาง อุทัยรัตน วัชโรทัย " 36 

ชื่อ - นามสกุล 

เรือโทหญิงณัฐสุมา 

รอยเอกเทพพล 

พันตํารวจโทธนัตถ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-402
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-402 

328 นาย สิทธิพล จันทรสวาง บริหารธุรกิจภาคค่ํา 
329 น.ส. สิริจันทร จันทรจิรพงศ " 28 
330 น.ส. สิริมา ขับสนิท " 63 
331 นาย สุธีรพันธ ตันหัน " 56 
332 น.ส. อภิญญา พันธุวิริยะพงษ " 53 
333 น.ส. อรชุมา เจริญศิลป " 68 
334 น.ส. อรุณ สุดเวหา " 62 
335 น.ส. อรุณศรี ริ้วไสว " 
336 นาง อัญชลี ปานมงคล " 76 
337 น.ส. อิสรีย ออนคําเหลือง " 44 
338 นาย เอกพงษ ทุมวัน " 56 
339 น.ส. นพรัตน เมตตานนท " 62 
340 นาย นรชัย บุญสม " 
341 นาย นิรุติ อมรลักษณานนท " 53 
342 น.ส. ผกาวรรณ พรหมจรรย " 46 
343 น.ส. พัชร จุลแกว " 65 
344 น.ส. พิมลไพลิน อุณหเกตุ " 
345 น.ส. เพชรัตน ทรรศนสฤษดิ์ " 40 
346 น.ส. ภรณี ธีรภากร " 73 
347 น.ส. วรางครัตน ขันคํา " 46 
348 น.ส. ศิริพร กิตติยันตการ " 59 
349 น.ส. ลัดดาวัลย คุรุวิทย " 34 
350 น.ส. วัลวิสา ศานติกุลวงศ " 29 
351 น.ส. วาสนา จิพวย " 30 
352 น.ส. ศศิธร แทนบํารุง " 47 
353 น.ส. ศุภานัน ครูกระโทก " 30 
354 น.ส. สิริพร ประเสริฐจิตร " 46 
355 น.ส. สุกฤตา นิมะบุตร " 40 
356 น.ส. สุภา จรัสศิริเลิศ " 51 
357 น.ส. สุวภัทร รัตนอําภา " 53 
358 น.ส. อรปรียา นราวิริยะกุล " 47 
359 50735448 น.ส. กฤษณนันท วงษสุวรรณ สําหรับผูบริหาร รุนท่ี 19 55 
360 50735521 นาย ไชยศ พงษไทย " 55 
361 50735828 นาย ไพโรจน ภัทราพงศ " 64 
362 50735851 น.ส. มลิวัลย อุดมหิรัญ " 35 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-402 

363 50735885 นาย เมธา พัฒนาวิเชษฐ สําหรับผูบริหาร รุนท่ี 19 46 
364 50735893 น.ส. วรณันธร พลชาติ " 
365 50735935 นาง วรณี เศรษฐโภคิน " 52 
366 50736123 นาย สุรพล ทวีพูล " 44 
367 50736008 นาย สมพงษ ปรีเปรม " 63 
368 50735604 น.ส. อรวรรณ ปรีสําเนียง " 
369 น.ส. ยุวดี ปานสาคร บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุร)ี 38 
370 น.ส. รจนี อภิญญาณกุล " 41 
371 น.ส. รัชนู ชัยเมือง " 39 
372 น.ส. รุงทิพย คงเนียม " 25 
373 นาย รุงโรจน นาปรพจนนาฎ " 
374 นาง รุจิรดา ประทะทอง " 28 
375 นาย วศกร ดวงประทีป " 
376 น.ส. วิภา ศรีเท่ียง " 27 
377 นาย ศรายุทธ อารยางกูร " 33 
378 น.ส. ศิริรัตน คลายอ่ิม " 31 
379 น.ส. ศิริวรรณ นาคเขียว " 27 
380 นาย ศุกร อุนยานโกวิท " 37 
381 นาย สันติสุข บุรฉัตรเจริญกุล " 37 
382 น.ส. สายหยุด มงคลทรง " 
383 น.ส. สิริมนต การเจริญดี " 35 
384 นาง สุกัญญา สุบุญสันต " 21 
385 น.ส. สุทธิชา เจียมจํารัสศิลป " 50 
386 นาย สุวิชาญ ศักดิ์รัตนา " 29 
387 น.ส. อมรรัตน บํารุงผล " 58 
388 น.ส. ปรันยา เสถียรพัฒนากูล วศ.คอมพิวเตอร 33 
389 นาย เปนหน่ึง ลิ้มทองคํา " 20 
390 นาย พงศกรณ สมพงษ " 29 
391 น.ส. พจนา ดุรงคดํารงชัย " 27 
392 นาย พรอมเกียรติ ชื่นคํา " 33 
393 น.ส. พิมพใจ ทายะติ " 52 
394 น.ส. เพ็ชรรัตน สมัญทสาริกิจ " 29 
395 นาย ไพรัช นามเสถียร " 49 
396 น.ส. ไพลิน นอยจาด " 33 
397 นาย ภานุวัฒน สุขสบาย " 36 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-402 

398 น.ส. มนตนัทธ จีนะวิจารณะ วศ.คอมพิวเตอร 53 
399 น.ส. มัญชุสา จินดาประกายนนท " 50 
400 น.ส. มัทนี อินทนิน " 32 
401 น.ส. เรณุกา สุวรรณคํา " 57 
402 นาย วณัท รุจนันตกุล " 34 
403 น.ส. วรณัน จันทรเชย " 54 
404 นาย วัชระ รุงคณาวุฒิ " 43 
405 นาย วิทยา จิตรภักดี " 43 
406 50737857 นาย ธาตรี แซยิ้ว สําหรับผูบริหารการเงิน บธง รุน 13 75 
407 50737899 นาย ธีระศักดิ์ อริยประยูร " 30 
408 50737907 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา " 71 
409 50737923 น.ส. นวพรรณ เอกมธุรพจน " 63 
410 50737931 น.ส. นํ้าผึ้ง อารีพิทักษ " 59 
411 50737949 นาย บดินธร ชัยสุธรรมพร " 45 
412 50737998 นาง พจนีย คลายแกว " 58 
413 50738004 น.ส. พนิดา หงษทอง " 35 
414 50738012 นาย พรศักดิ์ เสมอภาค " 57 
415 50738020 น.ส. พัชรี เพิ่มพูนพานิช " 74 
416 50738038 น.ส. พัฒนา สนธิลาวัฒน " 53 
417 50738046 นาย พันธศักดิ์ พฤกษาธรรมโชติ " 40 
418 50738053 น.ส. พิชญา วิทยานุภาพยืนยง " 60 
419 50738095 นาย ยุทธนา สวางพานิช " 72 
420 2019 นาง พัชรานันต กองแกว เศรษฐศาสตร MBE 15 51 
421 2020 น.ส. สุภา นองเนือง " 27 
422 2023 น.ส. โสพิศ ตันติเมธานนท " 45 
423 2024 น.ส. สมพร ทองลอย " 42 
424 2027 น.ส. นงนุช โควสกุล " 34 
425 2029 น.ส. วิรัลพัชร คําพงษพี " 56 
426 2030 น.ส. ดารุณี ชางฆอง " 42 
427 2031 น.ส. ณัฐชา ผาสุข " 33 
428 2033 น.ส. ฐิติรักษ เปรมัษเฐียร " 40 
429 2037 น.ส. สุรีวัลย ภิญโญ " 48 
430 2038 น.ส. รัศม์ิภสร ดํารงสกุล " 36 
431 2041 นาย กิตติพศ นุชพงษ " 46 
432 2045 นาง ปยวรรณ พรหมมินทร " 25
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-402 

433 2047 น.ส. ขวัญฤทัย ตวนทอง เศรษฐศาสตร MBE 15 39 
434 2050 น.ส. ปวีณา วีระบุรุษ " 25 
435 2051 น.ส. จารุตา จรัสวัฒนกุล " 49 
436 2052 น.ส. จันทิมา วงศวิรัติ " 55 
437 2054 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนวงศสุนทร " 50 
438 2056 นาย ธงชัย ละมายเมือง " 31 
439 2057 น.ส. รัชนีวรรณ มานันตพงศ " 42 
440 2059 นาย พิสัยเวท ศรีวิพัฒน " 42 

จํานวนนิสิตทั้งหมด 148 คน 
จํานวนนิสิตที่เขา ..................................... คน 
ขาดสอบ ..................................... คน 
รวมนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 

1 ลงนาม 
2 ลงนาม 
3 ลงนาม 
4 ลงนาม 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

หามเพ่ิมช่ือลงไปในใบเซ็นช่ือโดยเด็ดขาด 
นิสิตที่มีขอแกไขใหแกลงไปในใบเซ็นช่ือไดเลย 

กรรมการคุมสอบ 
............................................................................................... 
...............................................................................................
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน 
441 50655398 นาย วิบูลย แกนทาว วศ.สิ่งแวดลอม 55 
442 50655547 น.ส. นิตติยา เหงานี " 36 
443 50655513 นาง พรรณทิพา สาวถี " 49 
444 50655554 นาย พิเชษฐ อรุณรุง " 30 
445 50655612 Mr. Kosuke Hatada " 57 
446 50655620 Ms. Nishida Kumika " 58 
447 ศรีบุญเรือง บริหารธุรกิจ (สปท.) 37 
448 น.ส. นฤชา วทัญู " 51 
449 จรรจาวิจักษณ " 34 
450 นาย บัญญัติ อัตตสินทอง " 54 
451 น.ส. บุญนรี ติ้วเจรญสกุล " 35 
452 น.ส. ปณิดา อลงกรณรัศมี " 46 
453 นาย ประพันธ นาคะพันธุ " 38 
454 นาย ประหยัด พวงเดช " 34 
455 นาย ปราโมทย สวางแจง " 47 
456 นาย ปรีชา วงษาบุตร " 55 
457 " 22 
458 กอเกิดบุญ " 43 
459 นาย พุฒิปุณ มงคล " 38 
460 น.ส. พรสุรางค วงศบุญชู " 44 
461 การสุทธิ์ " 58 
462 นาย พีรพงษ สุทธิสิทธิ์ " 46 
463 50731736 นาย ณรงคศักดิ์ อนันต บริหารธุรกิจ (รุนท่ี 17) 
464 50731567 น.ส. เสาวรส สุสันทัด " 63 
465 50732486 นาย เมธี มกรครรภ " 46 
466 50732551 น.ส. สุกานดา จตุพรย่ิงยง " 57 
467 50732577 นาย สุนทรศักดิ์ นววิจิตรกุล " 43 
468 50732593 นาย สุวิทย เทียมสะอาด " 57 
469 50732890 นาย อาทิตย ชุมวิสูตร " 
470 50733069 นาย พิเชษฐ วัชรเสถียรพงศ " 54 
471 50733179 นาย ศิริชัย ตุลาพิทักษ " 53 
472 นาย นัฐพงศ โรคาพาย บริหารธุรกิจ (รุนท่ี 18) 52 
473 น.ส. เนตรนภิส เพ็ชรรุง " 46 
474 นาย พรรณกฤตย อินทจักร " 54 
475 น.ส. ภาวศุทธิ์ สุจริตวัฒนา " 64 

พันตรีพรินทร 

ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-403 

เรืออกาศโทธนิสร 

รอยเอกหญิงนิศานาถ 

นาวาอากาศตรีหญิงพจมาลย  โพธิ์สุวรรณ 
รอยโทหญิงพิชญา 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-403 

476 นาย มงคล จึงสถาปตยชัย บริหารธุรกิจ (รุนท่ี 18) 62 
477 น.ส. ศรีวไล ตันติมณี " 41 
478 น.ส. ศศิธร บริวารพิทักษ " 68 
479 น.ส. ศุภลักษณ บุญเฉลิม " 42 
480 นาย ศุภวงศ จรุงธนาภิบาล " 55 
481 น.ส. สทารัชว เหลืองอราม " 22 
482 น.ส. ศุภมาศ ดลหทัย " 64 
483 น.ส. สมร เอกเจริญกุล " 45 
484 น.ส. สาวิตรี ลังคง " 71 
485 นาย สิริพล จิรเศวตกุล " 54 
486 น.ส. สิริพักตร เปลงนาราทิพย " 54 
487 น.ส. สิริมา เนตรประภา " 73 
488 น.ส. สุจิตรา ประสมทอง " 50 
489 น.ส. สุพรพรรณ กัลปนายุทธ " 62 
490 นาย สุรชัย นิวัติเจริญรุง " 50 
491 นาย อนันต ทัพมงคล " 64 
492 นาย อนุชา มาจําปา " 69 
493 นาง อัจฉรา ศิริสุทธิเดชา " 84 
494 น.ส. อิศราภรณ ภูมิจิตอมร " 60 
495 น.ส. เอ้ืออารี อินทรพินทุวัฒน " 53 
496 น.ส. กตัญชลี พันธทอง " 54 
497 น.ส. จันทนิภา เหลืองทองคํา " 54 
498 น.ส. จารุนิตย ทองเมืองนอย " 36 
499 น.ส. จุฬาลักษณ คําดวงดาว " 44 
500 น.ส. ฐปนัท มานิตยกุล " 48 
501 นาย ณัฐภูมิ นอยผา " 39 
502 นาย ทวิช ทัฬหะกาญจนากุล " 
503 นาย ทิศทวัช ตาตุ " 50 
504 นาย ธีระพล ภัทรสุพงศ " 46 
505 นาย นพคุณ กอนคํา " 43 
506 49655756 นาย วิทยา สินทร การจัดการวิศวกรรม 41 
507 50656966 ปยวงศ ระยา " 47 
508 50656958 นาย ปติ ปติสุวรรณรัตน " 47 
509 50656974 น.ส. พงษพิศ แชมเชื่อ " 63 
510 50656990 น.ส. พอฤทัย ปราดเปรียว " 56 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-403 

511 50657188 น.ส. สุรัสวดี ประจิมทิศ การจัดการวิศวกรรม 45 
512 50657147 น.ส. สิริสุดา สุริยะ " 60 
513 50657154 น.ส. สุดารัตน วัฒนาวังจงสุข " 46 
514 50656701 นาย ขรรชัย อัจฉราวรรณ " 
515 50657014 น.ส. พิมพใจ นิลเนตร " 41 
516 น.ส. ปริณดา ขาวนวล การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ) 40 
517 น.ส. ชานัญชิดา ราโชติ " 33 
518 น.ส. ศนิวรรณ อุตสงควัฒน วศ.คอมพิวเตอร 38 
519 น.ส. ศรินทิพย คงกําเหนิด " 27 
520 น.ส. ศศิธร พจนารถ " 35 
521 น.ส. ศันสนีย มงคลฉัตรธร " 38 
522 นาย ศุภมิตร บุญทา " 42 
523 นาย สมศักดิ์ เพียรไพศาลลิขิต " 29 
524 นาย สราวุธ แสงหิรัญ " 30 
525 นาย สันติ สังขรัตน " 31 
526 นาย สันติกรธ ทวาสิโก " 34 
527 นาย สิทธิเดช วิเศษพาณิชย " 51 
528 น.ส. สิริลักษณ สิงหแกว " 28 
529 น.ส. สิริวลัย เย็นรมย " 45 
530 น.ส. สุชาดา ปนเกตุ " 40 
531 นาย สุรกิจ เวโรจน " 47 
532 น.ส. อุบลรัตน เสตะบุตร " 59 
533 นาย เอกชัย เชิดตระกูล " 37 
534 ร.ท. เอกชัย สิงหทอง " 55 
535 นาย อรรถพล ธนวรกุล บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุร)ี 29 
536 นาง อรสา เปลี่ยนศาสตร " 
537 น.ส. อาทิตยา เจียรนัยศิลาวงศ " 43 
538 น.ส. อําไพ ชัยรัตนเมธี " 33 
539 นาง อุษา พวงสมจิตร " 32 
540 น.ส. วรรณเพ็ญ ปอมมี " 
541 น.ส. นิตยา มาลัยวิจตรนนท " 26 
542 น.ส. พระประภา ธีรานุรักษ " 
543 นาย อิทธิพันธ ลิขิตธนเศรษฐ " 40 
544 นาย ยงยุทธ มุณีจันทร " 
545 นาง ธนวันต ชูเกียรติอารีกุล " 32 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-403 

546 น.ส. พิณระพี สุวรรณมิสระ บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุร)ี 29 
547 น.ส. กัญญาพัชร ศรีออน " 25 
548 น.ส. นฤมล พลายละหาร " 27 
549 น.ส. จิรัฐกาล กลัดสิงห " 56 
550 นาง ญาณวรรณ พึ่งสกุล " 
551 น.ส. จันทิมา พันธนิตย " 28 
552 50738103 น.ส. ยุพิน ตรีการชาง สําหรับผูบริหารการเงิน รุนท่ี 49 
553 50738111 นาง รังสิมา ศังขวณิช " 62 
554 50738137 นาย รามิล ชัยมงคลบุตร " 47 
555 50738145 น.ส. รินทรลภัส อภิฉัตรเรืองกิจ " 54 
556 50738152 นาย รุจน ไตรวิทยาศิลป " 33 
557 50738160 นาย รุจา นัยนารถ " 48 
558 50738186 น.ส. วิจิตรี ศรีโพธิ์ทองนาค " 37 
559 50738202 น.ส. ศรินทิพย รัตนจงกล " 72 
560 50738210 น.ส. ศิริเพ็ญ มานะวนิชกุล " 62 
561 50738228 น.ส. ศิเรมอร เขมาสิทธิ์ " 53 
562 50738244 น.ส. ศุภพร อนันตศิริขจร " 42 
563 50738269 นาย สมเกียรติ โรจนเรืองวงศ " 57 
564 50738293 นาย สมฤกษ มหัทธโนบล " 68 
565 50738301 นาย สรวัฒน โรจนนิรินดร " 68 
566 2060 น.ส. ดีรณา เอกดิลก เศรษฐศาสตรธุรกิจ 35 
567 2061 นาย ณัฐภัทร เชียงสอน " 27 
568 2063 น.ส. ธนภร สิงหกลาง " 37 
569 2066 นาย รัฐภูมิ โทมล " 58 
570 2070 นาย ธนเดช เพชรประสิทธิ์ " 34 
571 2071 นาย คงฤทธิ์ พิมพยาง " 47 
572 2072 นาย อภิชาต หวังสวัสดิ์ " 32 
573 2073 นาย ภูวดล ธนาวุฒิ " 26 
574 2076 น.ส. ขนิษฐา เกตุคําขวา " 47 
575 2079 น.ส. นวลพรรณ บุญธรรม " 54 
576 2081 นาย นเรศ วิเชียร " 33 
577 2082 นาย ฐิติพัฒน ไผเทียนชัย " 28 
578 2086 นาย กฤตวิทย นุนชูคัน " 72 
579 2088 น.ส. วันวิสาข พักดิ์พงษ " 35 
580 2089 น.ส. จินตจุฑา บุญเชิญ " 28 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-403 

581 2094 น.ส พิมลพรรณ สมจิตร เศรษฐศาสตรธุรกิจ 34 
582 2096 น.ส อัจฉรา ชินทะวัน " 28 
583 2099 นาย ไพบูลย กาญจนแสนสง " 25 
584 2100 น.ส. พันธิวา ชาญเชิงภพ " 26 
585 2106 น.ส วิศรา ชาญหัตถกร " 28 
586 2110 นาย ชวินทร เนตรทับทิม " 36 

จํานวนนิสิตทั้งหมด 146 คน 
จํานวนนิสิตที่เขา ..................................... คน 
ขาดสอบ ..................................... คน 
รวมนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 

1 ลงนาม 
2 ลงนาม 
3 ลงนาม 
4 ลงนาม 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

กรรมการคุมสอบ 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

หามเพ่ิมช่ือลงไปในใบเซ็นช่ือโดยเด็ดขาด 
นิสิตที่มีขอแกไขใหแกลงไปในใบเซ็นช่ือไดเลย
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน 
587 ไวหนังสือ บริหารธุรกิจ (สปท.) 38 
588 น.ส. ภัคจิรา ตั้งชัยตระกูล " 59 
589 น.ส. ภัทรศรัณย จันทรรุงสงา " 52 
590 เหมือนจอย " 21 
591 นาย ภูผา เรืองสินทรัพย " 64 
592 น.ส. เมธาวดี ถนอมทรัพย " 40 
593 น.ส. รินรดา บุราณรมย " 56 
594 น.ส. ลักษมี พลสุขเจริญ " 
595 นาง ลัดดาวัลย ปรัชาศิริรัตนา " 45 
596 น.ส. วโรชา มะลิทอง " 34 
597 ศรีสุวรรณศร " 42 
598 ศรีสาคร " 21 
599 นาง ศุภมาส ไชยรังสินันท " 61 
600 สงวนวัจนะ " 34 
601 นาย สกล สังขบุญลือ " 44 
602 จันทสี " 39 
603 นาย จักรพันธุ เพ็ชรชํา บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 66 
604 น.ส. ชาลินี พัฒนปรีชากุล " 57 
605 น.ส. ณัฎฐินี เธียรไทย " 63 
606 นาย ธนกรัณย จีนใจตรง " 
607 นาย ธเนศวรัตถ ยิ้มประเสริฐ " 62 
608 นาย ธัชพงศ เฉลิมลาภจรุง " 
609 นาย นนทศักดิ์ ประยูรเธียร " 84 
610 นาย นาเคนทร ปเล่ียน " 62 
611 นาย ปฤณ คชภักดี " 
612 น.ส. ปยวดี ปณฑยางกูร " 56 
613 น.ส. สาลินี โชคดีวัฒนเจริญ " 34 
614 น.ส. สุกัญญา มัธยมธรรม " 57 
615 นาย เสวก ทาวขุนราชา " 60 
616 นาย อนุวัฒน สิริธีรธํารง " 60 
617 น.ส. อภิรดี ลิขิตธรรมวาณิช " 29 
618 นาย อภิสิทธิ์ โมราศิลป บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 62 

นาวาอากาศหญิงศิรินันท 
รอยโทหญิงศิริพร 

ชื่อ - นามสกุล 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-404 

รอยเอกสุกิจ 

รอยโทสกุลศักดิ์ 

เรือเอกพลจิตต 

พันตรีภาณุวัฒน
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-404 

619 นาย อรรถพล ตั้งอัมพรไพศาล " 49 
620 น.ส. อังศุมาศ สัตกุล บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 40 
621 นาย อานนท อรามเอกลาภ " 43 
622 น.ส. อิสรีย ศิลปเสริฐ " 61 
623 น.ส. กัญญภัทร อําพันสุข " 42 
624 น.ส. กิดาการ กล่ินบุญนาค " 43 
625 น.ส. จันทนี ถนอมพงษชาติ " 33 
626 น.ส. จิตติมา ไตรศักดิ์ศรี " 38 
627 น.ส. จินตวิชญ ภูพณิชย " 
628 น.ส. ชนิกา วิไลรัศมี " 45 
629 น.ส. ชื่นจิต ศรีสุวรรณ " 48 
630 น.ส. ณัฎฐินี เปยมระลึก " 50 
631 น.ส. ธิดา เจริญสุขพลอยผล " 51 
632 น.ส. นภัส รุงโรจนรัตนากร " 42 
633 น.ส. น้ําผึ้ง เทียนนิมิตร " 55 
634 น.ส. นิสา นาคสวย " 44 
635 นาย ปฏิภาณ จุยเจิม " 65 
636 น.ส. ปทมาพร ศรีบัวลา " 55 
637 นาย พงศธร พิมลสมพงศ " 53 
638 นาย พันธยุทธ สุวรรณฤกษ " 52 
639 น.ส. พิมลรัตน ภัยขยาด " 47 
640 นาย พิษณุ ศรีศุภอรรถ " 29 
641 นาย ภาณุพงษ ถินขาว " 54 
642 น.ส. ยุวพรรณ อินทพันธ " 46 
643 น.ส. ถมรัตน ศรีเกตุ สื่อสารเพื่อการพัฒนา(นานาชาติ) 49 
644 น.ส. พัชญสิตา ปติพัฒนวริศ " 55 
645 น.ส. พรทิพย ชมอินทร " 52 
646 น.ส. ภัทรภร อเนกบุณย " 40 
647 น.ส. ปติยา ประจักษจิตต " 42 
648 นาย กมลภู นิลพัฒน วศ.คอมพิวเตอร 45 
649 นาย กฤษดา คํารอด " 56 
650 น.ส. กาญจนา ฟกทองคํา " 43 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-404 

651 นาย กานตวิช อารีรอบ " 52 
652 น.ส. ขวัญสุธรณ ปฐมภาค " 41 
653 นาย คุณากร โสรเนตร วศ.คอมพิวเตอร 66 
654 น.ส. จันทรเพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์ " 38 
655 นาย จิตรภาณุ ศรีอุดมวัฒน " 58 
656 น.ส. จิรภัทร จันมา " 36 
657 น.ส. ฉัตราภรณ มณีโชติ " 37 
658 นาย ชัยยศ ฐานม่ันคงธนิต " 46 
659 นาย ชานนท โรจนกิตติภักดี " 33 
660 นาย ฐิติพงศ วินทะไชย " 42 
661 นาย ณัฏฐธนพงศ วุฒิเทพบัญชา " 54 
662 นาย ณัฐพล ณรงคเดชา " 18 
663 นาย ณัฐพล รัชฎาวงษ " 47 
664 นาย ณัฐวร พัฒนาค " 69 
665 นาย ณัฐวุฒิ สมหวัง " 38 
666 น.ส. เกษรินทร รุงเรือง " 26 
667 นาย คมสัน คําสงค " 36 
668 นาย ณัฐพงษ แสงเลิศศิลปชัย " 68 
669 นาย ทวีศักดิ์ อัชรางกูร " 18 
670 นาย ทศพร ศิรามพุช " 
671 นาย บดินทร ดรินทพงศ " 34 
672 น.ส. เบญญาทิพย เหลืองสด " 
673 นาย ปุณณวัฒน ธาดาภาคย " 48 
674 นาย พีรวัสน พงษโพนทอง " 29 
675 นาย ไพรัช สรอยทอง " 39 
676 นาย ภากร จูเหล็ง " 33 
677 นาย มุนินทร เอี่ยมโอภาส " 71 
678 น.ส. รวิพิมพ จีระดิษฐ " 34 
679 นาย ศุภเกศ วงศคําภู " 44 
680 นาย สมศักดิ์ เชื้อสวน " 40 
681 นาย สุรศักดิ์ แยมเนตร " 
682 น.ส. กมลวรรณ อารีศรีสม บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 47 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-404 

683 นาย กฤษฎา ชาญวิทยการ " 28 
684 นาย เกรียงศักดิ์ ปานกําเนิด " 
685 น.ส. เขมิกา ดารา " 26 
686 นาย จักรพงศ มงคลรัตน บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
687 น.ส. จันทรตรี เพิ่มทรัพย " 41 
688 น.ส. จันทรสุข พิกรมสุข " 26 
689 น.ส. ฉัตรระพี เดชฤดี " 31 
690 นาย ชรินทร จุยมณี " 26 
691 นาย ชินชัย ขจรเนติกุล " 
692 น.ส. ชุติมา เผาพหล " 24 
693 น.ส. ชุติมา สวัสดิ์กิจธํารง " 43 
694 น.ส. ฐิติวรรณ อูแสงทอง " 30 
695 น.ส. ณฐพร โพธิ์รัง " 36 
696 น.ส. ณัชชา เจริญกิจ " 31 
697 นาย ณัฐกิตติ์ จันทรตรีกิติกุล " 
698 นาย ณัฐชัย อุทัยพัฒน " 
699 นาย ณัฐพงศ หุนนิวัฒน " 
700 นาย ดนุพล แสงไชย " 43 
701 50738327 น.ส. สวรรยา ติยะบุญชัย สําหรับผูบริหารการเงิน 42 
702 50738335 นาย สามารถ ทองสงา " 36 
703 50738350 น.ส. สาวิตรี สุนทรสารทูล " 55 
704 50738368 นาย สุธี ตั้งดําเนินสวัสดิ์ " 57 
705 50738376 นาย สุรพล โลหสิริวัฒน " 67 
706 50738392 นาย สุริยนต จิตราภัณฑ " 47 
707 50738400 นาย สุรีย วงศสืบชาติ " 58 
708 50738418 น.ส. หงษวดี กงทอง " 67 
709 50738434 น.ส. อตินุช เอื้ออํานวย " 52 
710 50738442 นาย อภิศักดิ์ หะยีมะ " 56 
711 50738475 นาย อรรถพล เนตรสกุลณี " 41 
712 50738491 น.ส. อัจฉรีย อยูประเสริฐ " 58 
713 50738509 น.ส. อัมพุชินี ฉันทฤานนท " 74 
714 50738525 นาย อัษฎางค ถิรชยานนท " 37 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 
ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-404 

715 50737873 นาย ธีรณัฎฐ พูลสวัสดิ์ " 36 
716 2112 น.ส. ภาวรีย พีรพิทักษกุล เศรษฐศาสตร 35 
717 2114 น.ส. นิตยา มะลิปไข " 34 
718 2115 น.ส. ณัฐณิชา วีสมหมาย " 28 
719 2118 นาย สุรชัย มีเครือรอด เศรษฐศาสตร 37 
720 2124 น.ส. ศุภิสรา ทองจันทร " 27 
721 2125 นาย ศุภกิจ อังอํานวยศิริ " 49 
722 2130 นาง ปาริชาติ กฤชณะโลม " 30 
723 2131 น.ส. ปนัดดา ภูหอม " 36 
724 2133 น.ส. สรอยลดา ขัตติยวงศ " 23 
725 2135 น.ส. นราภรณ อังคณาวิสูตร " 44 
726 2138 น.ส. ดนุดา อินตรา " 60 
727 2140 น.ส. บุปผชาติ ตันตมณีรัตน " 44 
728 2147 น.ส. ปทิตตา วงษโต " 42 
729 2150 นาย ดุสิต สันติทวีฤกษ " 32 
730 2154 นาย ภาณุ ไชยสิทธิ์ " 51 
731 2157 น.ส. วิไลวรรณ นาคทองดี " 33 
732 2159 นาย ศศวิษาณร พิศาลสิริวัฒน " 56 
733 2162 น.ส. นภาวรรณ สมบูรณศิลป " 28 
734 2167 นาย ภราพุทธ ลีลาเฉลิมพล " 42 
735 2168 น.ส. จุฑาทร ผดุงชาติ " 33 
736 2171 น.ส. จิตรวี สวัสดี " 48 

จํานวนนิสิตท้ังหมด 150 คน 
จํานวนนิสิตท่ีเขา ..................................... คน 
ขาดสอบ ..................................... คน 
รวมนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 

หามเพิ่มชื่อลงไปในใบเซ็นชื่อโดยเด็ดขาด 
นิสิตที่มีขอแกไขใหแกลงไปในใบเซ็นชื่อไดเลย 

กรรมการคุมสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-404 

1 ลงนาม 
2 ลงนาม 
3 ลงนาม 
4 ลงนาม ................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

.................................................................................................
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน 
737 497363876 Ms. Nattaros THANAKORNPORNSWAS บริหารธุรกิจ นานาชาติ 
738 49733884 Ms. Nucharas WUTTHISAWAS " 
739 49734015 Mr. Pittawat LAPWANICH " 
740 49734163 Ms. Sathita TREESAP " 
741 49734155 Mrs. Sipang RATTHAVORN " 
742 49733926 Mr. Teeravat POONOUSSAVASOMBUT " 
743 น.ส. จิรารุวรรณ เกตุวิชิต รัฐศาสตร 39 
744 น.ส. พิณภัทธ พงษหาญพานิชย " 35 
745 50691856 นาย ณัฐวัฒน ธรรมนนทิกุล คณิตศาสตรศึกษา 61 
746 50691906 น.ส. วิมลลักษณ ดวงเทียน " 39 
747 น.ส. สัจจาภรณ สังขสุวรรณ บริหารธุรกิจ (สปท.) 30 
748 นาย สุชีพ กานตานนท " 54 
749 นาง สุดารัตน หาญบุญญานนท " 30 
750 นาย สถาพร โฆษวณิชการ " 48 
751 นาย สันติ ฉกรรจศิลป " 24 
752 ภามวงเลี่ยม " 32 
753 นาย สุรศักดิ์ ฐาปนพงศพันธุ " 71 
754 นาย สมบูรณ อารยชาติสกุล " 33 
755 เกิดมณี " 50 
756 น.ส. สสิรัก คุมกัน 50 
757 นาง อติพร ควนสมบุญ " 50 
758 นาย อาทิจ พิมพา " 30 
759 นาย อมร พงษวชิรินทร " 37 
760 " 29 
761 นาง อรัญญา พิมพสราญ " 25 
762 นาง อุษา สนิทวงศ ณ อยุธยา " 62 
763 น.ส. กษมา สอนวิทย บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 59 
764 นาย ขวัญชัย จันทรทอง " 
765 นาย จิรวัฒน ศรีอมรรัชตกุล " 57 
766 น.ส. ชลิตา ตรัยรัตนอภิวัน " 44 
767 น.ส. ชื่นกมล คํากลา " 64 
768 น.ส. ฐิติพร นวลบุญ " 47 
769 น.ส. ดวงรัตน มงคลเลิศศิริกุล " 41 
770 น.ส. ธนิกานต คุณกิตติ " 58 
771 น.ส. ธีราพร แกนสา " 51 

ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-203 

รอยโทหญิงสิรีรัศม์ิ 

พันโทสฤษดิ์ศักดิ์ 

รอยเอกหญิงอมรรัตน  มหาพิรุณ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 
ขาดสอบ 
ขาดสอบ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-203 

772 นาย นราวิชญ นวลงาม บริหารธุรกิจ ภาคค่ํา 56 
773 น.ส. รัชณี ประกอบดี " 53 
774 น.ส. รัตติยา ชุมภูอินทร " 
775 น.ส. ฤทัยวรรณ นพเกา " 61 
776 นาย วรวิทย คุมทวีกิจ " 49 
777 นาย ศกุนธี สมบูรณวิทย " 55 
778 นาย ศุภสิทธิ์ ปรีชาเวทยากุล " 59 
779 น.ส. สุรียรัตน เรืองศรี " 50 
780 น.ส. " 39 
781 น.ส. เสาวรส ปญจไพบูลย " 52 
782 นาย อธิ วงศธีเรศ " 57 
783 นาย เอกชัย ฝางแกว " 63 
784 50736347 นาย พิชญ ละเอียดออน บัญชี ภาคพิเศษ 49 
785 50736792 นาย วีรยุทธ เหลืองเวคิน " 39 
786 นาย วัฒนกร อนุวาร บริหารธุรกิจ (สปท.) 41 
787 นาย สุวิช ผกายมาศกุล " 
788 ทิพยจันทร " 46 
789 ปทมะทิน " 

จํานวนนิสิตทั้งหมด 49 คน 
จํานวนนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 
ขาดสอบ ..................................... คน 
รวมนิสิตที่เขาสอบ ..................................... คน 

1 ลงนาม 
2 ลงนาม ................................................................................................. 

หามเพ่ิมช่ือลงไปในใบเซ็นช่ือโดยเด็ดขาด 
นิสิตที่มีขอแกไขใหแกลงไปในใบเซ็นช่ือไดเลย 

กรรมการคุมสอบ 
................................................................................................. 

เสาวภาพรรณ  เมฆมังกร 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
รอยเอกอิฐ 
พันตรีอิสระ
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-203 

3 ลงนาม 
4 ลงนาม 

................................................................................................. 

.................................................................................................
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-203
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ลําดับ รหัสประจําตัว สาขา ผาน ไมผาน ชื่อ - นามสกุล 

แจงผลทดสอบทางภาษา ครั้งท่ี 1/2551 
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง ศร.3-203


