
ผาน  ไมผาน 
ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

1  5215100217  นาย  ภาคภูมิ  เฉลิมวัฒน  คณะมนุษยศาสตร  36 
2  5314600307  น.ส.  ณัฐนรี  คลายสาคร  คณะศึกษาศาสตร  59 
3  5314600315  น.ส.  นาฎศิลป  คงประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร  25 
4  5315800229  น.ส.  จุฑารัตน  ควรดี  คณะวิทยาลัยส่ิงแวดลอม  33 
5  5314800586  นาย  ธีรเดช  ชํานาญกิจ  คณะสังคมศาสตร  33 
6  5315001008  น.ส.  วารุณี  คุปตกาญจนากุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  60 
7  5314900106  นาย  ธนิต  แสงเทียนชัย  เภสัชและพิษวิทยา  50 
8  5214400233  น.ส.  ดวงรัตน  วิลาสินี  คณะวิทยาศาสตร  54 
9  5314600218  น.ส.  นารินี  อดุลทิฐิพัชร  คณะศึกษาศาสตร  51 
10  5314100011  น.ส.  นันทนัช  พินศรี  คณะเกษตร  44 
11  5314300371  น.ส.  ศิริพรรณ  เจริญสมสุภัค  คณะวนศาสตร  29 
12  5315100421  น.ส.  สลิษา  นรเศรษฐโกศล  คณะมนุษยศาสตร  78 
13  5214401639  น.ส.  ทัศนีย  เช้ือเพ็ชร  คณะวิทยาศาสตร  49 
14  5214401647  น.ส.  นุกูล  สถาพร  คณะวิทยาศาสตร  45 
15  5214401604  นาย  ชารินทรภัศ  คงชุม  คณะวิทยาศาสตร  48 
16  5314700433  น.ส.  ชมพูนุช  นันทจิต  คณะเศรษฐศาสตร  61 
17  5314200082  นาย  กรินทร  สวางเดชารักษ  คณะประมง  73 
18  5314600692  น.ส.  พลอยภัทรา  จันทรเดนดวง  คณะศึกษาศาสตร  34 
19  5315000214  น.ส.  ธยานี  ฮวบขาวยาง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20  5314401967  น.ส.  ภัทรชา  สุขสบาย  คณะวิทยาศาสตร  33 
21  5314402041  น.ส.  นลินี  ปรีชาสุชาติ  คณะวิทยาศาสตร 
22  5315300218  น.ส.  เกศกาญจน  โพธิ์ฟน  คณะบริหารธุรกิจ  38 
23  5314502992  นาย  พงศธร  รักซอน  คณะวิศวกรรมศาสตร  50 
24  5314600668  น.ส.  นฤมล  พูลเพิ่ม  คณะศึกษาศาสตร 
25  5314600412  เทอดวงศวรกุล  คณะศึกษาศาสตร  43 
26  5314600439  นาย  ฑิฆัมพร  สมรูป  คณะศึกษาศาสตร  64 
27  5314600528  นาย  พูลเกียรติ  มงคลสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร  41 
28  5215100420  น.ส.  สุนิสา  วัฒนพานิช  คณะมนุษยศาสตร  45 
29  5215100403  นาย  ราชันย  เผื่อนกระโทก  คณะมนุษยศาสตร  53 
30  5214501391  นาย  ภณภณ  ปญจมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร  43 
31  5315001369  น.ส.  สุภาวดี  จันทรศรีมณี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  33 
32  5316000170  น.ส.  วิมลมาส  วรสูตร  สหวิทยาการ การจัดการทรัพยากร  46 
33  5316000072  น.ส.  นราภรณ  ชราลักษณ  สหวิทยาการ การจัดการทรัพยากร  28 
34  5314402190  น.ส.  จอมขวัญ  แกวลวน  คณะวิทยาศาสตร  45 
35  5314402203  น.ส.  ชวรีย  รัตนาวงศศรี  คณะวิทยาศาสตร  34 

รหัสประจําตัว ลําดับที่  ช่ือ - นามสกุล 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 301 

ร.ท.หญิงจินตนา 
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36  5214401060  น.ส.  สุพิศสา  ทองเขียว  คณะวิทยาศาสตร  40 
37  5214100175  น.ส.  วิภาพร  เกียรตินิติประวัติ  คณะเกษตร  38 
38  5214400331  น.ส.  ชนิศนันท  สุงาม  คณะวิทยาศาสตร  60 
39  5315000699  น.ส.  องคอร  กล่ําเจริญ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  58 
40  5315000630  น.ส.  เวธนี  สุรวณิชนิรชร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  48 
41  5315001342  นาย  วิภาส  ชัยกัมลาส  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
42  5214700067  น.ส.  นฤมล  ฉิมรักษ  คณะเศรษฐศาสตร  43 
43  5214700229  น.ส.  สุภาพร  ชัยหลา  คณะเศรษฐศาสตร  31 
44  5214700245  น.ส.  อลิษา  แกวขาว  คณะเศรษฐศาสตร  39 
45  5215000751  นาย  ธีรพัฒน  เจริญศักด  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  59 
46  5215000981  น.ส.  สิริลดา  สิทธิวิชชาพร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  59 
47  5215000867  น.ส.  ภัทริกา  หิรัญรัตน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  54 
48  5215000859  น.ส.  พิมพพร  ศรีสันติแสง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  55 
49  5315800032  น.ส.  พิมพชนก  ช่ืนจิตร  วิทยาลัยส่ิงแวดลอม  38 
50  5315800539  น.ส.  ทศรัตน  ไชยรัตน  วิทยาลัยส่ิงแวดลอม  40 
51  5315001041  น.ส.  สุทธิพรรณ  สนเผือก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  75 
52  5314401096  น.ส.  อนัญญา  วงศวานรุงเรือง  คณะวิทยาศาสตร  66 
53  5314402211  นาย  นครินทร  แกวสระแสน  คณะวิทยาศาสตร  38 
54  5315300790  น.ส.  นันทนภัส  สุกวัน  คณะบริหารธุรกิจ  48 
55  5215100411  น.ส.  สิรทยา  จินตพันธ  คณะมนุษยศาสตร  79 
56  5215100373  น.ส.  มนตณัฐ  เฮงภูเจริญ  คณะมนุษยศาสตร  64 
57  5214500602  นาย  ธนวิทย  กองแกว  คณะวิศวกรรมศาสตร  63 
58  5315300129  น.ส.  ศศิธร  วิลัยรักษ  คณะบริหารธุรกิจ  45 
59  5324100358  น.ส.  เกศณี  คูศรีเทพประทาน  โภชนศาสตรสัตวและเทคโนโลยี 
60  5214401906  น.ส.  อารียา  สุดสุข  คณะวิทยาศาสตร  45 
61  5214401761  น.ส.  จินตพร  หนิ้วอินบั๋น  คณะวิทยาศาสตร  40 
62  5214401795  น.ส.  ยุวดี  สังขสนิท  คณะวิทยาศาสตร  49 
63  5315000834  น.ส.  ธิดารัตน  พันโท  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  44 
64  5215100667  น.ส.  ศิวาพร  จามิกรณ  คณะมนุษยศาสตร  88 
65  5314402327  น.ส.  นฤมล  บุญญวงศ  คณะวิทยาศาสตร  61 
66  5224100445  นาย  อาณัติ  บูรณะหิรัญ  คณะเกษตร  40 
67  5324900036  น.ส.  จินตนา  ตันเวชศิลป  คณะสัตวแพทย  64 
68  5315300528  น.ส.  ชลลดา  หะสิตะเวช  คณะบริหารธุรกิจ  41 
69  5316000102  น.ส.  พรทิพย  คูหิรัญ  โครงการสหวิทยาการการจัดการทรัพยากร  54 
70  5316000129  น.ส.  ธัญญภัทร  ยอดประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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71  5316000021  น.ส.  ขวัญชนก  จันทร  คณะเศรษฐศาสตร 
72  5214402821  น.ส.  ศิริพร  ยอดทอง  คณะวิทยาศาสตร  48 
73  5315100626  น.ส.  นงลักษณ  เกตุบุตร  คณะมนุษยศาสตร  49 
74  5315000583  น.ส.  เบญจรัตน  เทพสงเคราะห  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  51 
75  5315800491  น.ส.  สุดาพร  สุขจินดา  วิทยาลัยส่ิงแวดลอม  39 
76  5215001367  น.ส.  ริสสา  ดิษฐนอย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  39 
77  5215000531  นาย  จักรพงษ  โสวะพันธ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  69 
78  5215000590  น.ส.  ธีรดา  วิศาลรักษกิจ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  45 
79  5224500192  นาย  สหัสชัย  ปริวัตรพันธ  คณะวิศวกรรมชลประทาน  40 
80  5315800121  น.ส.  ณัฐฐาพร  บุญวงค  วิทยาลัยส่ิงแวดลอม  28 
81  5315300153  น.ส.  กนกรัตน  สําอางกาย  คณะบริหารธุรกิจ  35 
82  5214503075  นาย  สุทธาพร  กลีบทับทิม  คณะวิศวกรรมศาสตร  38 
83  5214503032  น.ส.  วรรษพร  จารุเสฏฐิโน  คณะวิศวกรรมศาสตร  49 
84  50702497  น.ส.  พรรุจี  ศุภดิษฐ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  50 
85  5214401001  น.ส.  ปานยจิตต  พลังใจบุญ  คณะวิทยาศาสตร 
86  5314800691  นาย  ชัยวัฒน  งามบุญฤทธิ์  คณะสังคมศาสตร 
87  5315000737  น.ส.  จิราพร  ชีวาจร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
88  5315000826  นาย  ธนธรณ  เกิดสวัสดิ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  69 
89  51610806  น.ส.  สลิลา  เอี่ยมอิทธิพล  คณะเกษตร  48 
90  50710755  น.ส.  จิรัฐิติพรรณ  โพธิสัตย  ESP  66 
91  5214400144  นาย  จิรวัฒน  จิตภักดี  คณะวิทยาศาสตร  45 
92  5214400136  น.ส.  จิตวดี  เวียงเงิน  คณะวิทยาศาสตร  65 
93  5215300402  นาย  ฐิติวิชญ  โลเกียรติคุณ  คณะบริหารธุรกิจ  31 
94  51730141  นาย  เอกสิทธิ์  สันติภาพ  คณะบริหารธุรกิจ  50 
95  50640267  น.ส.  จิตราภรณ  จันทศร  คณะวิทยาศาสตร  63 
96  5314500809  นาย  ภุชพันธุ  ศิริทรัพย  คณะวิศวกรรมศาสตร  63 
97  50670801  น.ส.  จํารัส  โมงปราณีต  คณะเศรษฐศาสตร  39 
98  5314400821  น.ส.  จุฬาลักษณ  สิทธิชอบธรรม  คณะวิทยาศาสตร  31 
99  5314800250  นาย  สุเชาวน  เครือแกว  คณะสังคมศาสตร  39 
100  5315300081  น.ส.  นิตยสุดา  ประภัทรวิมล  คณะบริหารธุรกิจ  70 
101  5214700105  น.ส.  พรวิภา  พรมจีน  คณะเศรษฐศาสตร 
102  5314500337  นาย  อนุรักษ  ตันตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร  58 
103  5314402181  นาย  กริน  พลอยสมบูรณ  คณะวิทยาศาสตร  59 
104  5314500639  น.ส.  นิชานันท  ศรีแกว  คณะวิศวกรรมศาสตร  53 
105  5314502623  น.ส.  กลดแกว  แจงจริยา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ขาดสอบ 
ขาดสอบ 
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106  5214501587  นาย  พุทธิกร  ลิ้มตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร  60 
107  5214501579  นาย  พิชัย  ทองยา  คณะวิศวกรรมศาสตร  38 
108  5214502621  นาย  ศักเกษม  สุจินตนารัตน  คณะวิศวกรรมศาสตร  48 
109  5214502486  น.ส.  ปุณยนุช  ชัยเจริญธาดา  คณะวิศวกรรมศาสตร  39 
110  5224500265  น.ส.  นริศา  สกลีงาม  วิศวกรรมการอาหาร  29 
111  5224500044  นาย  ภรภัทร  ตั้งวรกิตต์ิ  วิศวกรรมการอาหาร  31 
112  5214501081  น.ส.  สุดารัตน  สมคะเน  คณะวิศวกรรมศาสตร  54 
113  5214501072  นาย  วุฒิชัย  เส็งประชา  คณะวิศวกรรมศาสตร  33 
114  5214501111  น.ส.  เหนือนภา  วิฒิฐานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร  30 
115  51132017  น.ส.  วิรัลพัชร  ธรรมปญญวัฒน  คณะบริหารธุรกิจ  66 
116  50611326  น.ส.  กําไล  เวียนหัตถกรรม  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  36 
117  5314502330  นาย  ตรินทร  เช่ียวชาญ  คณะวิศวกรรมศาสตร  44 
118  51710614  นาย  วสันต  อายุบเคน  ESP  80 
119  5224100143  น.ส.  อิสรี  สายรวมญาติ  คณะเกษตร  35 
120  5314502968  นาย  สฤษฏชัย  วุฒิวัฒนานุกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร  35 
121  5315300048  น.ส.  ฐิติพร  สําราญศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  36 
122  5315300021  น.ส.  จิตวัฒนา  จูงพงศ  คณะบริหารธุรกิจ  50 
123  5314500892  นาย  ชัยณัฏฐ  สุพัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร  49 
124  5314500922  น.ส.  ณัฏฐชนัญชิดา  โสเจยยะ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
125  5314100614  น.ส.  ขวัญจิต  สัสดีเดช  คณะเกษตร 
126  5314501341  นาย  สิทธิกิต  เพชรสุวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร  46 
127  5314900173  น.ส.  วรวรรณ  มสาริญานนท  คณะสัตวแพทย  63 
128  5315000800  น.ส.  ทองกร  พลอยเพชรา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  55 
129  5215001341  น.ส.  ปนฤทัย  เตียงพิทยากร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  39 
130  5215001359  น.ส.  พัลลภา  วุฒิภาพรกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  46 
131  5214501056  นาย  พีรินทร  หยกเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร  65 
132  5214501102  นาย  สุรเชษฐ  นาแพง  คณะวิศวกรรมศาสตร  36 
133  5314501678  น.ส.  ชลันดา  เสมสายัณฑ  คณะวิศวกรรมศาสตร  34 
134  5314500370  นาย  กฤษฎา  กฤษเพชรรัตน  คณะวิศวกรรมศาสตร  46 
135  5316000196  นาย  อนุพันธ  แสงมณี  คณะเศรษฐศาสตร  51 
136  5314100738  นาย  เจนวิทย  สมอคร  คณะเกษตร  25 
137  5314401002  น.ส.  มยุรา  วีระนะ  คณะวิทยาศาสตร  35 
138  51710747  นาย  ปยะ  แกวถวิล  คณะมนุษยศาสตร  43 
139  5315000052  น.ส.  จุติพร  รอดเรือง  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  45 
140  5214900261  น.ส.  ชุตาภา  สมนึก  คณะสัตวแพทย  59 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ



ผาน  ไมผาน 
ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

รหัสประจําตัว ลําดับที่  ช่ือ - นามสกุล 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 301 
สาขา 

141  5214900287  นาย  ราชันย  อัมภัยชา  คณะสัตวแพทย  51 
142  5214600658  นาย  สถาพร  เปยมยา  คณะศึกษาศาสตร  35 
143  5314800551  นาย  โชคดี  ชัยเจริญพงศ  สังคมวิทยาประยุกต  40 
144  5315100707  น.ส.  ลักษมณ  พีรประภากร  คณะมนุษยศาสตร  58 
145  5214501277  นาย  มารุต  สืบสกุลทรัพย  คณะวิศวกรรมศาสตร  38 
146  5315300617  น.ส.  ภณาพร  วงศไพบูลยเกษม  คณะบริหารธุรกิจ  64 
147  51620516  นาย  จักรินทร  ตรีอินทอง  คณะประมง  65 
148  5315000893  น.ส.  พนิดา  สรอยคํา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  49 
149  5315000885  น.ส.  ปองขวัญ  เกาคํา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  63 
150  5214800169  น.ส.  ชัชชมนต  ศรีกํานล  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร  40 
151  5214800134  น.ส.  กฤตภัค  แปนถนอม  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร 
152  5214800177  น.ส.  ศิริลักษณ  อัมพรประเสริฐ  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร  34 
153  5314501422  นาย  พีระศักดิ์  สุนทรนนท  คณะวิศวกรรมศาสตร  50 
154  5215000760  นาย  ธีรัช  วิชัยเฉลิมวงศ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  84 
155  5215000786  น.ส.  ปภิชญา  เนตรประจิตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  74 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 
156  5215000832  นาย  พลากร  ประสพทรัพย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  65 
157  5314501937  น.ส.  ดวงเนตร  วิชานนา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
158  5214800231  น.ส.  อรมณี  ชลาศัย  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร 
159  51642221  นาย  อินทแสง  อินทราชา  วิททยาศาสตร  28 
160  5315352463  Mr.  Thanapat  Wongwaitanasakul  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ) 
161  5315352633  Mr.  Weekit  Kangkorn  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  58 
162  5315352421  Ms.  Natsuda  Limserikul  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  50 
163  5315352404  Ms.  Natthiya  Vongsuwan  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  60 
164  5315352307  Ms.  Kunipha  Lohpattanakij  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  73 
165  5315352587  Ms.  Rujirek  Tamuang  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  61 
166  5315352561  Ms.  Pattarin  Aree  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  40 
167  5315352391  Ms.  Natthakar  Rudravanija  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  54 
168  5315352315  Mr.  Chakkrit  Sanitphuang  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  59 
169  5315352536  Ms.  Passachon  Puangpetra  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  80 
170  5315352455  Mr.  Tananan  Decha-Umphai  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  73 
171  5315352331  Ms.  Jirapha  Laohawattanakun  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  70 
172  5315352382  Ms.  Tarniya  Rugsasri  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  59 
173  5315352471  Ms.  Thapat  Choosakulthanachai  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  55 
174  5315352498  Ms.  Thunyalak  Petchprakob  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ) 
175  5315352668  Mr.  Akanit  Kerdphol  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  61 
176  5315352595  Mr.  Wariya  Chaowawanich  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  71 
177  5315352579  Ms.  Rynrada  Kongkiatkul  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  69 
178  5215351821  Mr.  Veerathep  Thepsuwan  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  63 
179  5215351899  Ms.  Achariya  Wongchaya  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  64 
180  5215351848  Ms.  Sivipan  Phaovanich  บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)  55 
181  5214553081  นาย  ศรายุทธ  ศรศักดิ์  วิศวกรรมความปลอดภัย 
182  5214553188  นาย  อภิชิต  ทองนอย  วิศวกรรมความปลอดภัย  45 
183  50612480  น.ส.  อภิรดี  สุนงาม  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)  50 
184  51612398  นาย  นพวงศ  กิ้มนวน  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)  51 
185  5214151365  Mr.  Hashimoto  Toyohiko  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)  70 
186  5214151454  น.ส.  อุไรวรรณ  นุชพินิจ  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)  30 
187  5214151411  น.ส.  ภัทรพร  ปุนริบูรณ  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ) 

188  5214151462  น.ส.  วรนาฎ  เสียงสกุล  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)  61 
189  น.ส.  จุฑาลักษณ  แกวสอน  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  31 
190  น.ส.  ยุวดี  นาคประเสริฐ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  44 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 401 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 401 

191  นาย  ธีระ  มณีเรือง  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  36 
192  50738236  นาย  ศิษฎณัฐ  ธีระวิกสิต  คณะบริหารธุรกิจ  33 
193  50738459  นาย  อรรถโชติ  เรืองปตาภรณ  คณะบริหารธุรกิจ  29 
194  51737716  นาย  อภิชา  สกุลสําราญสุข  คณะบริหารธุรกิจ  51 
195  51737260  นาย  พงศกร  ดอกไม  คณะบริหารธุรกิจ  28 
196  น.ส.  สุวรรณา  อาริยพัฒนกุล  คณะเกษตร  40 
197  น.ส.  พิชญาภา  ขันติบัณฑิต  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  64 
198  5214750595  น.ส.  ภิญญดา  รุงชวนนท  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  66 
199  5214750315  นาย  ชาติศักดิ์  เชษฐพงศพันธุ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
200  น.ส.  พันทิพา  จิตรจง  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  40 
201  น.ส.  ศิริพรรณ  แนวทอง  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  36 
202  น.ส.  นิศารัตน  พรหมโชติ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  46 
203  น.ส.  จตุพร  ฉัตรทอง  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  61 
204  น.ส.  ปราณี  ปนสุวรรณ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  31 
205  น.ส.  ภัทรพร  ทับทิมธงไชย  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  38 
206  น.ส.  สุวิมล  จันทรงาม  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  30 
207  นาย  ณรงคศักดิ์  เช้ืออัคคพงศ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  36 
208  นาย  ณัฐพล  ตันติศักดิ์ชัยชาญ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
209  นาย  เจษฎา  วีระชัย  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  29 
210  นาย  ธีรวัฒน  วสีไพสิฐ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  30 
211  นาย  ณัฐวุฒิ  จิตติชัย  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  36 
212  นาย  ธงชัย  อรุณพงศไพบูลย  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  45 
213  น.ส.  อรรจนี  กุลชล  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  60 
214  5214750382  น.ส.  ดวงกมล  กุลทอง  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  39 
215  น.ส.  ภคพร  สนใจ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  43 
216  น.ส.  พิชาภรณ  รัตนสุรังค  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  44 
217  5234550044  นาย  จิรวิทย  แกวเวชบุตร  การจัดการวิศวกรรม ศรีราชา 
218  5234550273  นาย  อนันต  กําธรวิวรรธน  การจัดการวิศวกรรม ศรีราชา 
219  51656338  น.ส.  กรรณิการ  ดําออน  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  49 
220  51656361  น.ส.  ปานชีวัน  ปานทอง  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  55 
221  48654321  นาย  สุริยา  จันทรเกษม  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  48 
222  49656739  นาย  ชัยทวี  ดีประเสริฐกุล  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  55 
223  51655975  นาย  สันมิตร  อังคณากุลชัย  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  51 
224  5214553951  นาย  พีรยุทธ  นวมมานะ  วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  74 
225  5214553323  น.ส.  สยุมพร  ผาสุข  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว  69 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 401 

226  5214553285  นาย  พงศธร  อภิรูป  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว  48 
227  5214553269  นาย  ทศพร  ศรีสุขใส  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว  78 
228  5214553251  นาย  เตชนิธิ  จันตะเคียน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว  71 
229  5217850710  น.ส.  สุมาลา  มาปะเม  การจัดการความขัดแยง  35 
230  5217850507  น.ส.  นพมาศ  ออนผึ้ง  การจัดการความขัดแยง  35 
231  5217850515  น.ส.  ณฤมล  พลศรี  การจัดการความขัดแยง  29 
232  5217850787  น.ส.  อิสรีย  ธีราไชยนันท  การจัดการความขัดแยง  31 
233  5217850647  น.ส.  รัตนาพร  ศิริวงษ  การจัดการความขัดแยง  29 
234  5235951263  น.ส.  กาญจนา  คําแหง  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  56 
235  5235951271  น.ส.  กาญจนา  วันทนียกุล  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  40 
236  5235951344  น.ส.  นันทิยา  ขุนทวี  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  26 
237  5235951441  นาย  ศราวุธ  แสงประกาย  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 
238  5235951506  นาย  สุมล  ศุภนิมิตกุล  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  51 
239  5315250229  นาย  ฑูรทวี  มงคลแสงสุรีย  นวัตกรรมอาคาร  55 
240  5315250385  นาย  ศรัณยู  สวางเมฆ  นวัตกรรมอาคาร  39 
241  5315250415  นาย  สมมาตร  ละใบยูโซะ  นวัตกรรมอาคาร 
242  50750025  น.ส.  จิรภัทร  เปงมา  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  33 
243  5315250130  นาง  ศุจินันท  ศรีจันบาล  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  33 
244  5315250105  น.ส.  วรรณวิวาห  แกวบุญเมือง  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  29 
245  5315250067  น.ส.  นันทวัน  ลําใย  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  56 
246  5315250148  น.ส.  สุณัฏฐา  ปทมโยธิน  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  43 
247  51750024  นาย  ธนนท  สินธุประภา  การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  43 
248  น.ส.  เกศินี  วงศโสตถิกุล  71 
249  นาย  โกสิต  ทองตําลึง  54 
250  นาย  จตุวิทย  สาโรจนจิตติ  83 
251  น.ส.  จินตนา  บุญประเสริฐ  46 
252  นาย  ชวล  ศรียา  38 
253  น.ส.  ฐิติภา  ทรัพยปรีชา  48 
254  น.ส.  ตีรณันต  สาระหงษ  56 
255  น.ส.  ธิติญา  สีฆสัมบันน  74 
256  นาย  ธีรณัฏฐ  เงินวิวัฒนกุล  58 
257  นาย  นราธิป  ทองงอก  59 
258  น.ส.  วัชราภรณ  ปทมแกว  49 
259  น.ส.  วิมพวิภา  ตรีนุภาพ  59 
260  นาย  วิวรรธน  เลี่ยมแกว  55 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 401 

261  นาย  ศรัณยู  สงคราม  60 
262  น.ส.  ศุภานัน  เส็งพานิช  71 
263  นาย  สมคิด  ธงชัย  29 
264  น.ส.  สุจารี  มุงเพียรมั่น  68 
265  น.ส.  สุชานุช  ชนะชาญมงคล  63 
266  น.ส.  หทัยชล  โลกะกะลิน  64 
267  นาย  อนันตพร  ทิพยมงคลเจริญ  33 
268  น.ส.  อรุณโรจน  อรุณพราหมณ  38 
269  5216051902  น.ส.  กฤติยา  หนูกลาง  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

270  5216051911  น.ส.  เกวลี  เพียรดี  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  36 
271  5216051961  นาย  วิทยา  ภูมิพันธ  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  28 
272  5216051996  น.ส.  ดวงมณี  นามวิชัย  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  41 
273  5216052003  นาย  ธีรภัทร  ศรีหิรัญ  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  45 
274  5216052020  นาย  นพดล  การดี  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  29 
275  5216052038  นาย  ศักรินทร  เทศแกว  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  24 
276  5216052046  น.ส.  ศิริพร  ชนะพาล  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  31 
277  51691004  น.ส.  กัลญาณี  ธรรมนารถสกุล  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

278  51691053  น.ส.  แววตา  ไชยทอง  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

279  นาย  กษิเดช  แกวอารีลักษณ  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  65 
280  น.ส.  ชลธิชา  จิตรไพบูลย  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  44 
281  น.ส.  เนตรนภา  กาศวิเศษ  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  54 
282  นาย  จักรพงศ  เนื่องชมภู  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  31 
283  น.ส.  พิมพพร  พรพรมินทร  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  55 
284  น.ส.  เพชรา  วรรณเพชร  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  43 
285  นาย  ภัทรชัย  ครองสติ  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  33 
286  น.ส.  มยุรี  โชติช่ืน  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  36 
287  นาง  สุภัทรา  จันทรโฮวมณี  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  39 
288  น.ส.  ขนิษฐา  เบาเงิน  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
289  น.ส.  คณิตนันต  เกียรต์ิพงษลาภ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  29 
290  น.ส.  จิภัทรา  โบสิทธิพิเชฎฐ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
291  นาย  จิระเดช  มุกเสถียร  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  26 
292  น.ส.  ชลธิชา  โพธิกุล  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  23 
293  น.ส.  ฐิติมา  รุงปญญาชัย  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  49 
294  น.ส.  ทิพมาศ  อองใจงาม  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  44 
295  นาย  ธนะพล  วิกรมพานิชกุล  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  40 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 401 

296  น.ส.  นรินทรา  บุตรเล็ก  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  25 
297  น.ส.  นฤมล  เขียวบวร  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  26 
298  น.ส.  นฤมล  จิวรรจนะศิริ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  53 
299  น.ส.  ปาลิดา  เทียนเงิน  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  39 
300  นาย  พงษพันธ  พิกรมสุข  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  41 
301  นาย  พยุหลักษณ  แสงอินทร  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
302  นาง  พรราตรี  จันทรวงค  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  36 
303  น.ส.  พัชรี  พึ่งไทย  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  29 
304  น.ส.  เพ็ญประภา  ชวดนุตร  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  34 
305  น.ส.  ริญญาศินีย  แสงเนียม  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
306  น.ส.  รุงรัตน  สรอยเงิน  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
307  น.ส.  ลักษิตา  นาคสุวรรณ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  43 
308  นาย  วชิร  แกวมาลัย  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  24 
309  นาย  วีรเดช  วิวัฒนพรประทาน  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  39 
310  นาย  วีระ  ศรีประมงค  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 
ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 
311  น.ส.  ศรัณยธร  สุขสถาวรพันธุ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  38 
312  น.ส.  ศศิวิมล  พลธร  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  34 
313  น.ส.  ศุภนาฏ  วงศวานนท  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  38 
314  นาย  เศกสิทธิ์  โชติกูล  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุร ี 60 
315  น.ส.  สกุลรัตน  ลีละเศรษฐกุล  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  46 
316  นาย  สมศักดิ์  นครเอี่ยม  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  34 
317  น.ส.  สมสิริ  ศรีตุลานนท  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  33 
318  นาง  สราญรัตน  มีแสง  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 
319  น.ส.  สิรีรัศมิ์  พิศวงค  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  28 
320  นาง  สุรัญชา  ศรีไพศาลเจริญ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุร ี 60 
321  น.ส.  เสาวนีย  สีมา  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุร ี 55 
322  นาง  อรพรรณ  โสภณธนะสิริ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  35 
323  นาย  อานนท  จันทรวัฒนศิริ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  33 
324  นาย  อํานวย  พัดเทวี  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี  31 
325  5214151756  น.ส.  กรกฎ  อาคเนยเดโช  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  50 
326  5214151781  นาย  โกสินทร  ลักษณะปยะ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 
327  5214151799  น.ส.  ขวัญฤทัย  สุนทรธรรมรัต  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  36 
328  5214152264  นาย  จักรกฤษณ  สีแสงจันทร  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  30 
329  5214151811  วาที่ ร.ต. จักราวุธ  ภูเสม  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  30 
330  5214151829  นาง  จันทรทิพย  บุญไทย  วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 
331  5214151837  น.ส.  จุฑามาศ  อั๋งสกุล  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  20 
332  5214151845  นาง  จุรีรัตน  หอเกียรติ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  53 
333  5214151861  น.ส.  ชุติพร  วุฒิ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  33 
334  5214151870  น.ส.  เชิดศิริ  ยิ้มสกุลกาญจน  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  51 
335  5214151896  น.ส.  ณัฐรดา  บุญศรีชนะ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  40 
336  5214151900  นาง  ณัฐรานุช  ศิวบุณยวงศ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  30 
337  5214151934  นาย  นคร  แซสี  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  30 
338  5214151942  น.ส.  นฤมล  ฉัตรสงา  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  35 
339  5214151969  น.ส.  นาตยาพร  ลองหานาม  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  40 
340  5214151977  น.ส.  นิลวรรณ  ภูอยู  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  26 
341  5214151993  นาง  ปณิชา  พยัคฆ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 
342  5214152001  น.ส.  ประภัสสร  สุขสุทธิ์  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  28 
343  5214152027  น.ส.  ปาริชาต  เสียมไหม  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  24 
344  5214152035  นาง  พัทธนันท  โรจนนครินทร  วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 
345  5214152043  น.ส.  ภัทรา  บุญทาริก  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  50 
346  5214152051  น.ส.  มนัสมนต  ปุยอรุณ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  19 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 402 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ขาดสอบ 
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 402 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

347  5214152060  น.ส.  รังสิณี  ชาตบุษป  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  26 
348  5214152086  น.ส.  ลัญฉกร  รุงชัยวิทูร  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  33 
349  5214152094  น.ส.  ลัดดา  รวมสุข  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  30 
350  5214152108  น.ส.  วชิราพิมพ  จันทรกระจาง  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  26 
351  5214152124  น.ส.  วัชรา  ธรรมวงษษา  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  49 
352  5214152141  น.ส.  ศศิธร  เรืองโรจน  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  39 
353  5214152159  น.ส.  ศิริฉัตร  เริ่มภักตร  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  20 
354  5214152272  น.ส.  สังวาล  ธรรมษา  วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 
355  5214152167  น.ส.  สาธิมา  นาคะนิเวศน  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  33 
356  5214152175  น.ส.  สิริโสภา  จุนเด็น  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  24 
357  5214152183  น.ส.  เสาวนีย  ลาดนอย  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  26 
358  5214152191  น.ส.  หนึ่งฤทัย  ทองไพลิน  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  33 
359  5214152299  นาย  อนุสรณ  ทองใหญ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  24 
360  5214152205  น.ส.  อภิศา  คําจันทร  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  49 
361  5214152213  น.ส.  อัคราภรณ  แจงเกษมสุข  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  28 
362  5214152221  นาง  อําพร  ทุมดี  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  31 
363  5214152230  น.ส.  อุบล  สะมะบุบ  วท.ม. (คหกรรมศาสตร)  24 
364  น.ส.  กมลธรรม  เลิศอุปถัมภ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  38 
365  นาย  กฤติ  ภาษิต  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  56 
366  นาย  กฤษดา  ช่ืนจิตต  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  55 
367  นาย  เกียรติกูล  ติยานุกูลมงคล  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  51 
368  นาย  จารุวัฒน  กวยไขมุข  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร 
369  น.ส.  เจนจิรา  บุษยศรีเจริญ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  30 
370  นาย  เฉลิมชัย  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  41 
371  นาง  ชมพูนุช  ประเสริฐโพธิ์  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  50 
372  นาง  ชมพูนุท  เจนภูมิใจ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  70 
373  นาย  ชลยุทธ  สุรเชษฐพงษ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  54 
374  นาย  ชาญชัย  ปยวัชรวิจิตร  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  49 
375  นาง  ชินเสณี  อุนจิตติ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  35 
376  นาย  ณรงคศักดิ์  โอปลันธน  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  76 
377  นาง  ดารณี  สมบูรณจิตต  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  60 
378  นาง  ดารากร  ลียะวณิช  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  45 
379  น.ส.  ติรพรทิพา  ตีระวนิช  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  51 
380  นาย  ธนันต  เวียงแสง  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  34 
381  นาง  ธนิดา  มหัทธนวานิชกุล  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  83 
382  นาง  ธัญญลักษณ  กุลถวายพร  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  29 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 402 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

383  น.ส.  ธัญวรัตน  ปญญรัตน  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  51 
384  น.ส.  ธันยนันท  มั่นมานะเสรี  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  50 
385  นาย  ธีรพัฒน  ศุภนิตย  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  40 
386  นาย  เธียรสิน  พลอําไภ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  43 
387  นาง  นงนุช  ขันแสง  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  34 
388  น.ส.  นันทิดา  กิตติอิสรานนท  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  35 
389  นาย  บูรณินท  ทองสุวรรณ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  69 
390  นาย  พรศักดิ์  จุฑากาญจน  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  39 
391  นาย  พลนน  พงศภรนน  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  31 
392  นาย  พันธชาติ  ดวงชาง  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  35 
393  นาง  พิกุล  ปทมาลัย  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  58 
394  น.ส.  พิมพใจ  อุตะเดช  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  64 
395  นาง  เพ็ญลักษณ  เอกรังษี  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  46 
396  น.สพ.  ไพฑูรย  สายแวว  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  54 
397  นาย  ไพบูลย  พยอมแยม  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  33 
398  นาย  ภักดี  ศุทธาวุฒิวงศ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  74 
399  นาย  ภาณุพันธ  ธารพลไกร  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  60 
400  นาย  ภานุพงษ  งามหทัย  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  53 
401  น.ส.  ภารดี  กิตติพูนสุข  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  28 
402  ร.ต.อ.  ภูมินทร  พึ่งสุจริต  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร 
403  นาย  มานพ  ชอบประดิษฐ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  36 
404  นาง  ระรินทร  จิรวิทยาภรณ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  50 
405  น.ส.  ลักษมี  วองสารกิจ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  63 
406  น.ส.  ลัดดา  ตูวัฒนะวาณิช  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  35 
407  นาย  วรชิต  เชิงวุฒิกุล  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  45 
408  น.ส.  วรานิษฐ  มุสิวีรพัฒน  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  41 
409  นาย  วิรัช  สุดงาม  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  49 
410  นาย  วุฒิ  เหลืองวุฒิธรรม  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  29 
411  นาย  ศรายุธ  ตอทรัพย  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  55 
412  นาง  ศรินทิพย  ชนะภัย  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  35 
413  นาย  ศักดสงา  บัวจันทร  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  44 
414  นาง  ศิริลักษณ  จรูญรัตนสกุล  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  41 
415  นาย  เศรษฐวัฎ  จิรเลิศปฎิภาณ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  31 
416  นาย  สเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  69 
417  นาย  สมเกียรติ  โอภาสเพิ่มพงศ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  40 
418  นาย  สมภพ  คุณากร  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  59 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 
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รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

419  นาย  สานิตย  อินทสระ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  44 
420  นาย  สุทธิรักษ  ธรรมนูญรักษ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  59 
421  นาย  สุธีรวัฒน  ทิพยเนตร  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  58 
422  นาย  เสกสรร  คณารักษ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  48 
423  น.ส.  อณิชา  อาศิรอโณ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  90 
424  นาย  อนุชิต  คุมปรุ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  48 
425  น.ส.  อรวสา  อัครวรา  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  36 
426  50653948  นาย  ศิวพงษ  นิยมพานิช  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  45 
427  5214550049  นาย  ชัชพล  นุโยค  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  44 
428  น.ส.  กนกวรรณ  เลิศประเสริฐพันธ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  56 
429  นาย  ณงคศักดิ์  ทิพยจอย  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  54 
430  น.ส.  เบญจวรรณ  เจริญพร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  39 
431  น.ส.  ปนัดดา  ชุมกระโทก  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  48 
432  นาย  ปวิตร  หมื่นคง  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  46 
433  น.ส.  พนิตา  พงศพนิตานนท  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  49 
434  นาย  รัถพงศ  สัตยาบัน  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  74 
435  นาย  วันฉัตร  ดําดวง  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  45 
436  นาย  วุฒิชัย  วภักดิ์เพชร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  40 
437  น.ส.  กนลลัส  ตอปญญาชาญ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  64 
438  นาย  ณรงคเดช  กิตติวรรณ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  33 
439  นาย  ทวีศักดิ์  สุระขันธ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  33 
440  น.ส.  ปนิดา  ชาวกงจักร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  35 
441  น.ส.  พัชรรัศมิ์  ธนโชติภิวัฒน  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  45 
442  น.ส.  พิลาสินี  ไชยอนันต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  58 
443  นาย  ยุทธศักดิ์  วิธีกล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  39 
444  นาย  รังสรรค  แสงบุญเรือง  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  85 
445  น.ส.  วิภาวี  เมนแยม  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  44 
446  นาย  สุรพงศ  ปณฑุลักษณ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  44 
447  น.ส.  อติภา  ปานสุวรรณ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  25 
448  นาย  อัครพล  สวัสดิ์อํานวยโชค  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  46 
449  5215350868  นาย  กอบกิจ  ตั้งบรรเจิดสุข  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  66 
450  5215350973  นาย  เดชา  จันทรเรือง  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  65 
451  5215351112  นาย  ปณยา  คงรักษ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  59 
452  5215351201  นาย  ภาวัต  ชมสิงหโตทอง  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร 
453  5215351244  นาย  ลักษณ  ตระกลพัฑฒนะ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  66 
454  5215351295  นาย  วัฒนา  แปนอย  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  56 

ขาดสอบ
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455  5215351392  นาย  สมพงษ  สุขสงวน  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  53 
456  5215351481  นาย  สุรเดช  พันธพานิช  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  53 
457  5215351490  นาย  สุรศักด  วิทยมาศ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  55 
458  5215351597  นาย  อภิชาติ  เหลามะลอ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  53 
459  5215351619  น.ส.  อรอนงค  แปนพูล  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  64 
460  5215351627  น.ส.  ออยใจ  รักษาศิลป  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  45 
461  5215351643  น.ส.  อัญญาณี  วงศพันธุเศรษฐ  ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  61 
462  5215350019  ร.อ.  กม  จารุเศรนี  บริหารธุรกิจ (สปท.)  46 
463  5215350051  นาย  กิจจา  รัศมีแจม  บริหารธุรกิจ (สปท.)  46 
464  5215350060  น.ส.  เครือมาศ  ตันตระเวณิชย  บริหารธุรกิจ (สปท.)  44 
465  5215350094  เรืองเพชร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  30 พ.ต.ท.หญิงจิราภรณ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 
466  5215350132  นาย  ฉัตรชัย  นภาพรรณสกุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  53 
467  5215350221  พุดปา  บริหารธุรกิจ (สปท.) 
468  5215350256  นาย  ธิติวัฒน  ยั่งยืนทิวัตถ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  68 
469  5215350311  นาย  ประภัสสร  ทรัพยสินทวีลาภ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  55 
470  5215350370  นาย  พชร  พานิชกุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  40 
471  5215350442  นาย  พีระพงษ  เกษรบัว  บริหารธุรกิจ (สปท.)  40 
472  5215350523  น.ส.  มาลินี  โพธิสุนทร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  74 
473  5215350639  น.ส.  ศรัญญา  ไชยวงศแกว  บริหารธุรกิจ (สปท.)  79 
474  5215350655  นาง  ศศิธร  จุลมกร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  78 
475  5215350698  น.ส.  ศุทธินี  กลัมพสุต  บริหารธุรกิจ (สปท.)  83 
476  5215350710  นาย  ศุภากร  บุญจันทร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  43 
477  5315352692  นาย  กนกกัณฑ  เนียมทันต  บริหารธุรกิจ (สปท.)  39 
478  5315352706  ร.อ.  กรกช  ทองทรัพย  บริหารธุรกิจ (สปท.)  55 
479  5315352714  สิทธะวงศ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  41 
480  5315352731  น.ส.  กัฐชลี  ปลองทอง  บริหารธุรกิจ (สปท.)  9 
481  5315352773  นาง  คํานึง  พันธสุวรรณ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  23 
482  5315352811  น.ส.  ชนานาถ  นันทศุภพร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  31 
483  5315352820  น.ส.  ชมพูนุท  ทุมบาล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  41 
484  5315352889  น.ส.  ฐิตาภรณ  บางชุมแพ  บริหารธุรกิจ (สปท.) 
485  5315352897  นาย  ฐิติศักดิ์  แซเตีย  บริหารธุรกิจ (สปท.)  36 
486  5315352901  น.ส.  ณภัชนันท  จิตเขมน  บริหารธุรกิจ (สปท.) 
487  5315352927  ลอยรัตน  บริหารธุรกิจ (สปท.)  39 
488  5315352935  น.ส.  ดวงมณี  ศรัทธาธรรมกุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  29 
489  5315352943  น.ส.  ดวงรัตน  ธรรมสโรช  บริหารธุรกิจ (สปท.)  44 
490  5315352951  นาย  ธนพิสิษฐ  จิตตจรัส  บริหารธุรกิจ (สปท.)  30 
491  5315352978  ภัทรกุลชัย  บริหารธุรกิจ (สปท.)  40 
492  5315352986  นาง  นพคุณ  จําปานาค  บริหารธุรกิจ (สปท.)  35 
493  5315353001  น.ส.  นริชา  ปนสีทอง  บริหารธุรกิจ (สปท.) 
494  5315353028  โชติกุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  34 
495  5315353044  นาย  นิพนธ  งามยิ่งยวด  บริหารธุรกิจ (สปท.)  40 
496  5315353052  ร.อ.  เนตรรัตนะ  จุลเนตร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  45 
497  5315353087  นาย  ปญญา  ทับทิมทอง  บริหารธุรกิจ (สปท.)  56 
498  5315353133  สุขแกว  บริหารธุรกิจ (สปท.)  44 
499  5315353141  นาง  พัทธนีย  วัฒนสาทร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  58 
500  5315353168  น.ส.  เพ็ญนภา  พงศพันธุ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  39 
501  5315353176  นาง  เพ็ญพิชชา  จันทรศิริ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  35 
502  5315353184  น.ส.  ภัทรภร  หวังใจช่ืน  บริหารธุรกิจ (สปท.)  44 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 403 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล 

เรืออากาศเอกหญิงนนทิยา 

พ.ต.ท.หญิงณัฎฐภรณ 

พ.ต.ต.หญิงกรรณภัทร 

นาวาเอกหญิงณิชาภัส 

สาขา 

นาวาตรีหญิงนัยนา 

พ.ต.ต.หญิงพวงรัตน 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 403 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

503  5315353192  น.ส.  ภัทราพิชญ  ยอดเมือง  บริหารธุรกิจ (สปท.)  41 
504  5315353222  นาย  ภูวนาถ  แนนแผน  บริหารธุรกิจ (สปท.)  23 
505  5315353257  สุราวุธ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  24 
506  5315353273  น.ส.  ศรีธรา  ชาญเชาว  บริหารธุรกิจ (สปท.)  40 
507  5315353443  ร.ท.หญิง  ศรุตยา  เวฬุกาญจนา  บริหารธุรกิจ (สปท.)  29 
508  5315353281  น.ส.  ศิริรัตน  ปรีชากุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  34 
509  5315353290  น.ส.  สุธาทิพย  ขันทะพงษ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  36 
510  5315353303  นาย  สุนทร  วัฒนถาวร  บริหารธุรกิจ (สปท.)  34 
511  5315353320  น.ส.  สุนทรี  เตือนวีระเดช  บริหารธุรกิจ (สปท.)  54 
512  5315353338  น.ส.  สุพรรณษา  พวงพลับ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  38 
513  5315353346  น.ส.  สุภาพร  ตรีวิชยพงศ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  41 
514  5315353354  น.ส.  สุวิมล  ขมวิลัย  บริหารธุรกิจ (สปท.)  24 
515  5315353362  นาย  อนุสรณ  เที่ยงงาม  บริหารธุรกิจ (สปท.)  34 
516  5315353371  ไสยวรรณ  บริหารธุรกิจ (สปท.)  35 
517  5315353389  นาง  ออยฤทัย  ประวีณวรกุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  38 
518  5315353397  นาย  อักขราทร  เสรีชัยกุล  บริหารธุรกิจ (สปท.)  43 
519  5315353401  น.ส.  อัญชลี  ทองบาง  บริหารธุรกิจ (สปท.)  30 
520  5315353435  พูทรงชัย  บริหารธุรกิจ (สปท.)  33 
521  5215354472  นาย  วิจักขณ  ช่ือวาจา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  43 
522  5215354545  นาย  สุรพร  เพชรดี  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  53 
523  5215354561  นาย  อัครินทร  ศรีม่ันคง  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  65 
524  5215352836  นาย  กุลพงษ  บุญเลิศ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  44 
525  5215353115  นาย  อุดมพร  นูขุนทด  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  56 
526  5315350011  นาย  กําจร  ทวมอุปถัมภ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  46 
527  5315350029  น.ส.  กิริยา  สิทธิมนตอํานวย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  45 
528  5315350037  นาย  จํานงรักษ  ตั้งดํารงธรรม  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  53 
529  5315350053  น.ส.  โชติกา  พิริยนนทกุล  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  49 
530  5315350118  นาย  ธนะรัตน  อมตะธงไชย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  48 
531  5315350126  น.ส.  ธัญญลักษณ  พิรุณสาร  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  55 
532  5315350142  นาย  นพพร  จิตรนิยมแสน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  64 
533  531535185  น.ส.  พัชรินทร  ฟูวิโรจน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  49 
534  5315350193  น.ส.  พัฐสุดา  วิชัยคํา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  65 
535  5315350215  นาย  ไพศาล  บัณฑิตวงศรัตน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  56 
536  5315350231  นาย  วาสิทธิ์  ธนสารโสภิณ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  54 
537  5315350258  นาย  ศุภชัย  นาคเงิน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  49 
538  5315350304  น.ส.  อัญชลี  ศรีหะ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  51 
539  5315351726  น.ส.  เกศสุรางค  สุมาลัย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  29 

นาวาอากาศโทหญิงอรุณ 

นาวาอากาศตรีหญิงเอมอร 

วาที่รอยตรีมนตรี
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 403 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

540  5315351751  น.ส.  ชญานี  เพ็ชรอินทร  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  35 
541  5315351777  น.ส.  ดาวบุษญา  วรรณอุน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  34 
542  5315351831  น.ส.  พรทิพา  ภูขาว  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  48 
543  5315351858  น.ส.  เพ็ญแข  ดวงจิตร  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  30 
544  5315351874  น.ส.  ภัทรียา  อนุวรรณ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  39 
545  5315351882  น.ส.  วรัญญา  ปกษาสวย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  44 
546  5315351891  น.ส.  วรางคณา  โลหะวรรณรัตน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  34 
547  5315351904  น.ส.  วรีพร  ผึ้งยิ้ม  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  24 
548  5315351912  น.ส.  วัชราภรณ  ชูเพชรพงษ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  29 
549  5315351921  นาย  วัชรินทร  รัชประเสริฐชัย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  33 
550  5315351939  น.ส.  ศรีวลัยกรณ  ประดิษฐคาย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  30 
551  5315351963  น.ส.  สาวิตรี  รุงแสงศรี  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  40 
552  5315351971  น.ส.  สุธิดา  แสงทอง  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  58 
553  5315351998  น.ส.  อรนิภา  ชลิตตานนท  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  43 
554  5315352021  น.ส.  อาจรีย  ตอชัย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา 
555  5315352030  น.ส.  อิสรีย  ดวงแกว  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  44 
556  5315350908  นาย  ชัชวาล  เจียมวิทยานุกูล  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  33 
557  5315350932  น.ส.  ณัชชา  พงษภูริพัฒน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  44 
558  5315350941  นาย  ณัฐพล  ยินดีธรรม  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  50 
559  5315350983  น.ส.  นภัสภรณ  คงกําเนิด  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  35 
560  5315351009  น.ส.  นิภาภรณ  อินทรสุวรรณ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  36 
561  5315351017  น.ส.  นิศากานต  ศิริพานิช  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  38 
562  5315351041  นาย  ปริญญา  ไชยแสง  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  30 
563  5315351050  นาง  พรทิพย  พลเสน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  35 
564  5315351068  น.ส.  พรรณสุภา  บุญถือ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  59 
565  5315351106  น.ส.  รัชดาพร  พัดมณีรัตน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  41 
566  5315351114  นาย  วรชาย  ชนวัฒนา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  56 
567  5315351122  นาย  วรายุทธ  ยืนยาว  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  38 
568  5315351173  น.ส.  ศิราณี  ตีคิยานันท  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  55 
569  5315351220  นาย  อารักษ  หิมทอง  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  40 
570  5315350614  น.ส.  กรรณิการ  งามวงศสกลเลิศ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  44 
571  5315350631  น.ส.  จินตนา  เอกวิริยวณิชย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  34 
572  5315350649  นาย  ณัฐพล  อนุพันธธเนศ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  45 
573  5315350673  นาย  ธีรสินชัย  เลิศประภาภรณ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  29 
574  5315350690  นาง  นันทยา  ตัณฑะเตมีย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  48 
575  5315350720  น.ส.  ปรียารัตน  มหาศักดิ์พันธ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  40 
576  5315350738  นาย  ภาคิม  สุธรรมา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  51 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 403 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

577  5315350754  น.ส.  รักสกุล  ตัวตน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  41 
578  5315350762  น.ส.  รัตนาภรณ  แสงจันทร  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  35 
579  5315350771  น.ส.  วริฏฐา  สุอังคะวาทิน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  36 
580  5315350797  น.ส.  ศิริลักษณ  ตั้งวิบูลยพาณิชย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  55 
581  5315350835  น.ส.  สุวรรณา  สกุณี  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  49 
582  5315350851  นาย  อนุวัติ  ทวีทรัพย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  65 
583  5315350878  นาย  อัษฏาวุธ  เนียมสุวรรณ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  36 
584  5315351246  น.ส.  กิตติญา  ปญญาสุข  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  46 
585  5315351271  น.ส.  งามวรรณ  แจมวิถีเลิศ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  48 
586  5315351297  นาย  จิรภัทร  เลาซี้  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  34 
587  5315351408  นาย  ธนาวุธ  กองวิธี  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  49 
588  5315351432  นาย  นัฐวุฒิ  ดีอินทร  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  49 
589  5315351556  นาย  พีรสันต  ธนันชัย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  38 
590  5315351629  นาย  ศตพร  ศักดา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  43 
591  5315351645  นาย  สรสมรรถ  บุญทวีวุฒิ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  44 
592  5315351670  น.ส.  สุปราณี  ศรีสุข  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  36 
593  5315351688  นาย  สุภวุฒิ  ถาวรทวีวงษ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  41 
594  5315352072  นาย  ตุลย  พาทีทิน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  34 
595  5315352218  นาย  อธิการ  อัมพรพงศ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  50 
596  5315352277  นาย  อิศรา  พวงพระเดช  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  46 
597  5315352269  น.ส.  อัปสร  ชัยเภรี  บริหารธุรกิจภาคค่ํา 
598  นาย  มานะ  แซติง  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  35 
599  นาย  รองฤทธิ์  ไชยหานาม  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  40 
600  นาย  เอกรัฐ  เศวตวรชิต  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  31 
601  นาย  นัทธกร  กวักบํารุง  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  35 
602  นาย  ณรงคศักดิ์  ยังสมุทร  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  43 
603  นาย  สันติ  ไตรพยัคฆ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  31 
604  ร.ท.  ทวีศักดิ์  คันธธาศิริ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  43 
605  นาย  สุทธิพงษ  สมุทรไชยกิจ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  30 
606  นาย  คัมภีร  ปุณยปรีชาศิริ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  35 
607  นาย  จตุพล  วิสุทธิ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  43 
608  นาย  จริงใจ  โกสุโข  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  33 
609  นาย  วริษฐ  สกนธวุฒิ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  36 
610  นาย  วุฒิไกร  วะชังเงิน  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  56 
611  น.ส.  กมลวรรณ  สุขถาวร  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  28 
612  นาย  อเนก  สัมภวมาน  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  31 
613  นาย  วุฒิไกร  เกิดแกน  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  35 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 403 
รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

614  นาย  สมบูรณ  หนอแกว  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  43 
615  นาย  ชาติชาย  เถาพุทธา  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  24 
616  นาย  หงษทอง  อาทิตย  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร 

617  นาย  ดิศทัต  ศรีวรรณยศ  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  63 
618  นาย  อัครพล  ผลพานิชย  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  43 
619  ร.ท.  ณัฐพงษ  เสริมสุข  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  51 
620  นาย  อภิชน  ยั่งยืน  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร  45 

ขาดสอบ
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 
621  5314551896  นาย  ธนพร  งามทองตรา  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  38 
622  นาย  ปฐมทัศน  โพธิ์เงิน  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  23 
623  นาย  ปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  41 
624  5314551993  นาย  วิชญสิทธิ์  ตั้งศิริมงคล  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  54 
625  5314551764  นาย  กิตติชนม  สุรพิพธ  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  44 
626  5314551870  นาย  ตรีรัตน  พรหมศิลป  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  19 
627  5314552124  นาย  อํานาจ  สิทธิวงศ  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  35 
628  5314551772  นาย  ขจร  ใบพลูทอง  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  44 
629  นาย  ณัฐภูมิ  ปุยพันธวงศ  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  40 
630  นาย  อภิวัฒน  นกเกษม  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  34 
631  นาย  สาธิต  เหลืองทอง  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  43 
632  5314551951  น.ส.  ปรารถนา  ชาญไชยศรี  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  56 
633  5314551918  นาย  ธีศิษฏ  มีสมศัพย  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  48 
634  นาย  อนวัช  วัชรเกษมสินธุ  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  68 
635  นาย  ศุภณัฐ  สําอาง ค  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  39 
636  5314551829  นาย  ชูพัฒน  จัตตุพรพงษ  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  56 
637  นาย  จํารัส  ดํารงคพานิช  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  36 
638  นาย  นัฐชัย  แกวสุข  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร 

639  5214551126  นาย  บุญอนันต  มิตรประสิทธิ์  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  33 
640  5214551177  นาย  พรรษิษฐ  ทองสุข  วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร  28 
641  น.ส.  กนกกร  เกตุสุข  เศรษฐศาสตรเกษตร  44 
642  น.ส.  เขมิกา  เฮ็งสมบูรณ  เศรษฐศาสตรเกษตร  45 
643  น.ส.  จันทิรา  จันทราวดี  เศรษฐศาสตรเกษตร  43 
644  นาย  ชนะ  ยอดขวัญ  เศรษฐศาสตรเกษตร  34 
645  น.ส.  ณัฐฐา  ขุยขํา  เศรษฐศาสตรเกษตร  36 
646  นาย  ณัฐพงษ  กลางพรหม  เศรษฐศาสตรเกษตร 
647  น.ส.  พิมพรรณ  สําราญใจ  เศรษฐศาสตรเกษตร  30 
648  น.ส.  วิชรา  ศรีงาม  เศรษฐศาสตรเกษตร  34 
649  น.ส.  วิชุดา  สิงหคํา  เศรษฐศาสตรเกษตร 
650  น.ส.  สิริวรรณ  สุนทรศารทูล  เศรษฐศาสตรเกษตร  40 
651  นาย  สุทธิพล  แซลี้  เศรษฐศาสตรเกษตร  65 
652  น.ส.  อนินท  จิรพัทธพงศกร  เศรษฐศาสตรเกษตร  43 
653  นาย  เอกจิตต  คําดวง  เศรษฐศาสตรเกษตร  35 
654  น.ส.  ขวัญชนก  จันทรเกตุ  เศรษฐศาสตรเกษตร  34 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 404 
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
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หอง  ศร.3 - 404 

655  นาย  คมสันต  มีใจดี  เศรษฐศาสตรเกษตร  44 
656  น.ส.  จิราพร  ชําเรือง  เศรษฐศาสตรเกษตร  33 
657  น.ส.  จุฑารัตน  วาริชวัฒนะ  เศรษฐศาสตรเกษตร  21 
658  น.ส.  ชฏารัตน  เช้ือพงพันธ  เศรษฐศาสตรเกษตร  28 
659  น.ส.  ดวงรัตน  สวัสดิ์มงคล  เศรษฐศาสตรเกษตร  41 
660  นาย  นครินทร  จันทรภา  เศรษฐศาสตรเกษตร  36 
661  น.ส.  เบญจพร  วงษเอก  เศรษฐศาสตรเกษตร  30 
662  น.ส.  ประมาภรณ  ปลั่งกลาง  เศรษฐศาสตรเกษตร  44 
663  น.ส.  พรทิพย  สุขมะ  เศรษฐศาสตรเกษตร  28 
664  น.ส.  พิชญา  วิกิจการโกศล  เศรษฐศาสตรเกษตร  28 
665  น.ส.  ภาวินันท  พรหมสุวรรณ  เศรษฐศาสตรเกษตร  44 
666  น.ส.  มัณฑนารัตน  ศิริประทุม  เศรษฐศาสตรเกษตร  30 
667  น.ส.  รัศมีพร  จิระเดชประไพ  เศรษฐศาสตรเกษตร  69 
668  5314751615  น.ส.  วรรณา  ปลื้มพวก  เศรษฐศาสตรเกษตร  31 
669  น.ส.  วราภรณ  ประทุมสุข  เศรษฐศาสตรเกษตร  33 
670  น.ส.  ศิริกาญจน  เลิศปรัชญานันท  เศรษฐศาสตรเกษตร  38 
671  นาย  สิทธิโชค  โทนะศรี  เศรษฐศาสตรเกษตร 
672  น.ส.  สุกัญญา  สัจจมุกดา  เศรษฐศาสตรเกษตร  15 
673  5214751982  น.ส.  ชลทิชา  วัฒายุ  ธุรกิจการเกษตร  49 
674  5214752270  น.ส.  ภัคมน  ธีระวัฒนศิริ  ธุรกิจการเกษตร  54 
675  5214752121  น.ส.  ประกาย  แกวประดับ  ธุรกิจการเกษตร  64 
676  5214752342  น.ส.  วรินทรญาณ  พรมวิเศษ  ธุรกิจการเกษตร 
677  5214752202  น.ส.  พฤศจิรา  ทรัพยพญา  ธุรกิจการเกษตร  44 
678  5214752423  น.ส.  สุลักษณา  มาแกว  ธุรกิจการเกษตร  40 
679  น.ส.  ธนพร  มั่นขจรพงษ  ธุรกิจการเกษตร  43 
680  นาย  มนตรี  กองมงคล  ธุรกิจการเกษตร 
681  นาย  เอกพัฒน  วิรัตนพงษ  ธุรกิจการเกษตร 
682  น.ส.  กรรณิการ  ตั้งติดธรรม  ธุรกิจการเกษตร  50 
683  น.ส.  กฤษณา  จันทรฉาย  ธุรกิจการเกษตร  33 
684  น.ส.  กุหลาบ  เทียมเจริญ  ธุรกิจการเกษตร 
685  น.ส.  ขวัญกมล  อุกฤษศิริพงษ  ธุรกิจการเกษตร 
686  น.ส.  จิตธญา  กันทาสุข  ธุรกิจการเกษตร  28 
687  นาย  ชุมพล  ตั้งติดธรรม  ธุรกิจการเกษตร  36 
688  นาย  เชน  มวงสกุล  ธุรกิจการเกษตร  63 

ขาดสอบ 
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หอง  ศร.3 - 404 

689  นาย  โชติวุฒิ  ผลประสิทธิ์  ธุรกิจการเกษตร  69 
690  น.ส.  ฐิตารีย  อินทจันทร  ธุรกิจการเกษตร 
691  5314751852  นาย  ณัฐ  อังศุประภา  ธุรกิจการเกษตร  56 
692  5314751879  น.ส.  ณิชามล  บุญเจริญกุล  ธุรกิจการเกษตร  16 
693  น.ส.  ดรุวรรณ  เจริญขามปอม  ธุรกิจการเกษตร  28 
694  นาย  ทองหลา  ทองภู  ธุรกิจการเกษตร  26 
695  5314751909  น.ส.  ธนาวรรณ  รอดแสงจันทร  ธุรกิจการเกษตร  35 
696  5314751917  น.ส.  ธัญญลักษณ  ประเสริฐวิทย  ธุรกิจการเกษตร  36 
697  นาย  นพคุณ  เซนยวิบูลย  ธุรกิจการเกษตร  40 
698  นาย  นราธิป  รักษาใจ  ธุรกิจการเกษตร  38 
699  นาง  นัยนา  ไพสิฐธัญพงศ  ธุรกิจการเกษตร  71 
700  น.ส.  นิชาภา  ชมภูนุช  ธุรกิจการเกษตร 
701  นาย  นิรุตต  แวนสอน  ธุรกิจการเกษตร 
702  น.ส.  ปฐมาภรณ  อุสาหะ  ธุรกิจการเกษตร  70 
703  นาย  ปรัชญา  นราภิชาต  ธุรกิจการเกษตร 
704  น.ส.  ปรารถนา  มวงงาม  ธุรกิจการเกษตร 
705  นาย  ปรินทร  เดนสุมิตร  ธุรกิจการเกษตร  53 
706  5314752026  น.ส.  ปยวรรณ  สุขสมบูรณ  ธุรกิจการเกษตร  26 
707  น.ส.  เปรมฤดี  คําใส  ธุรกิจการเกษตร 
708  นาย  พนัส  ชวยพิเคราะห  ธุรกิจการเกษตร 
709  นาย  พิชญ  อยูทอง  ธุรกิจการเกษตร 
710  น.ส.  ภณิดา  ยโสธรศรีกุล  ธุรกิจการเกษตร  54 
711  5314752077  นาย  ภารุจ  โบววงศประเสริฐ  ธุรกิจการเกษตร  51 
712  นาย  ภูชิต  พรมเต็ม  ธุรกิจการเกษตร  35 
713  5314752107  น.ส.  เมทินี  เหลืองประเสริฐ  ธุรกิจการเกษตร  31 
714  นาย  เมธา  วรรณวิลาส  ธุรกิจการเกษตร 
715  น.ส.  รัชนี  ปนทอง  ธุรกิจการเกษตร 
716  น.ส.  รัศมิ์ลภัส  ตีระกิจวัฒนา  ธุรกิจการเกษตร 
717  5314752140  น.ส.  รุงนภา  สุขทรัพย  ธุรกิจการเกษตร  29 
718  น.ส.  ลัดดา  แสวงมงคล  ธุรกิจการเกษตร  36 
719  นาย  วรดนย  ใจธีรภาพกุล  ธุรกิจการเกษตร 
720  น.ส.  วรางคณา  สถิต  ธุรกิจการเกษตร  40 
721  น.ส.  วลัยพร  ทองหวง  ธุรกิจการเกษตร  28 
722  นาย  วัชรพงษ  โทสุวรรณ  ธุรกิจการเกษตร  39 
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ลําดับ  ผาน  ไมผาน 
ที่  ตั้งแต 55%  ต่ํากวา 55% 

รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  สาขา 

ผลการทดสอบทางภาษา คร้ังที่ 2/2553 
วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553 

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

หอง  ศร.3 - 404 

723  5314752212  นาย  วิทวัสสุ  สุวรรรนิมิตร  ธุรกิจการเกษตร  21 
724  5314752221  น.ส.  วิภาดา  รัตนจินดา  ธุรกิจการเกษตร  38 
725  5314752239  น.ส.  วิลาสินี  รอดเรือง  ธุรกิจการเกษตร  35 
726  น.ส.  เวณิกา  เหลี่ยมวานิช  ธุรกิจการเกษตร  38 
727  น.ส.  ศิริภา  สิงโต ห  ธุรกิจการเกษตร 
728  นาง  ศิริวรรณ  จันทรเต็มดวง  ธุรกิจการเกษตร  53 
729  น.ส.  ณํฏฐศิริ  ลักษณะอารีย  ธุรกิจการเกษตร  31 
730  5314752271  น.ส.  สุชาดา  ธีรวุฒิชูวงศ  ธุรกิจการเกษตร  38 
731  น.ส.  สุธิมา  เจริญดํารงทรัพย  ธุรกิจการเกษตร  26 
732  น.ส.  สุนิสา  ดอกไมพุม  ธุรกิจการเกษตร 
733  น.ส.  สุภาพร  คงเพชรศักดิ์  ธุรกิจการเกษตร  31 
734  น.ส.  สุภาพรณ  คงจินดา  ธุรกิจการเกษตร  48 
735  น.ส.  สุภาภรณ  สวัสดี  ธุรกิจการเกษตร 
736  น.ส.  แสงรวี  ยิ้มจู  ธุรกิจการเกษตร 
737  นาย  อนวัช  สะเดาทอง  ธุรกิจการเกษตร  24 
738  นาย  อภิชาต  วรวุฒิวิชญวงศ  ธุรกิจการเกษตร  40 
739  น.ส.  อภิญญา  สวัสดิ์จุน  ธุรกิจการเกษตร  28 
740  น.ส.  อรวรรณ  งามลักษณ  ธุรกิจการเกษตร 
741  น.ส.  อรุณี  มะปะโท  ธุรกิจการเกษตร  28 
742  น.ส.  อุไรวรรณ  มาลัยศรี  ธุรกิจการเกษตร  19 
743  5215352194  นาย  เรวัต  เตียสกุล  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  59 
744  5215352755  น.ส.  สุภาภรณ  ศิริสาคร  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  60 
745  5215352704  น.ส.  สุดาวัลย  ขวัญออน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  56 
746  5215353263  น.ส.  บุษริน  ช่ืนศิริกุลชัย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  58 
747  5215353361  น.ส.  วิลักขณา  ทรัพยเพิ่ม  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  58 
748  5315351661  น.ส.  สุนันทา  ปติการุณวงศ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  55 
749  5215352879  น.ส.  เจิดนภา  พรหมมา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  41 
750  5215352941  น.ส.  พรเพ็ญ  ภูติพันธทรัพย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  45 
751  5315350819  นาย  สถาพร  ตระกูลวัฒนา  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  50 
752  5215354286  น.ส.  กนกนาฎ  นิรัตติสัย  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  56 
753  5215354359  นาย  ณัฐนรินท  ปาลรัตน  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  40 
754  5215354456  น.ส.  รัชฏาพร  รามศิริ  บริหารธุรกิจภาคค่ํา  48 
755  นาย  พงษพันธ  กรวยทอง  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  49 
756  นาย  ศักดิ์ศรี  ซูเบียร  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  46 
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หอง  ศร.3 - 404 

757  น.ส.  รัชนก  แกวไชยเนียม  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  56 
758  น.ส.  สุภาพรรณ  เขมวาส  บัณฑิตศึกษานานาชาติ  66 
759  น.ส.  จิรวรรณ  จีระโร  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
760  น.ส.  สุกัญญา  เรืองขจร  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  41 
761  5314651050  น.ส.  ธริสรา  สกุลแถว  สุขศึกษา  45 
762  น.ส.  นวลมาศ  เกษรจันทร  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  58 
763  50720242  น.ส.  สุพรรณิกา  พุทธชาลี  สัตวแพทยศาสตร  40 
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