
ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

1  นาย  ภาณุเดช  ขัดเงางาม  วิจัยและพัฒนาการเกษตร/คณะเกษตร  40 
2  น.ส.  เยาวลักษณ  วงศพรหม  วิทยาศาสตรศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  31 
3  น.ส.  ปทมา  วิริยพัฒนทรัพย  วิทยาศาสตรการประมง/คณะประมง  51 
4  น.ส.  วราภรณ  เต็มแกว  เทคโนโลยีการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  44 
5  น.ส.  ปรารถนา  ผดุงพจน  หลักสูตรและการสอน/คณะศึกษาศาสตร  50 
6  น.ส.  กัลยา  นวมสงวน  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  51 
7  น.ส.  อรนุช  หงษาชาติ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  68 
8  นาง  เอ้ือมพร  จันทรทอง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  51 
9  นาย  อภิชาติ  ใจอารีย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  46 
10  น.ส.  ชูวงศ  กล่ินเลขา  ภาษาไทย/คณะมนุษยศาสตร 
11  น.ส.  กฤตยาภรณ  สําราญพัฒน  วิจัยและพัฒนาการเกษตร/คณะเกษตร  46 
12  นาย  พีระวัตร  นันวงค  วิศวกรรมเคร่ืองกล/คณะวิศวกรรมศาสตร  40 
13  นาย  กิตติภัฎ  รัตนจันทร  วิศวกรรมเคร่ืองกล/คณะวิศวกรรมศาสตร 
14  นาย  บุญสุธีย  จีระวงคพานิช  วนศาสตร  55 
15  นาย  กิตติชัย  ดวงมาลย  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  48 
16  นาง  นฤมล  ธรรมรักษเจริญ  วิทยาศาสตรศึกษา  56 
17  MR.  THONGSAY  SYCHANH  เกษตร (สัตวบาล/สัตวศาสตร)  60 
18  นาง  แกวกานต  ภูมิศรีแกว  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  40 
19  นาง  เมตตา  เชยสมบัติ  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  36 
20  น.ส.  เกศทิพย  กร่ีเงิน  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  49 
21  นาย  ณรงคฤทธิ์  นีละโยธิน  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  55 
22  นาย  อนิรุทธ  สุวรรณรงค  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  31 
23  นาย  มงคล  เฟองขจร  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  31 
24  นาย  ถาวร  ธรรมกรณ  เกษตร(โรคพืช)  39 
25  น.ส.  ธีรารัตน  แชมชัยพร  พฤกษศาสตร  33 
26  น.ส.  อุทัยวรรณ  ตันโธ  พฤกษศาสตร  56 
27  นาย  ฐากรณ  สวนวัฒนา  วิทยาศาสตร  58 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-201 

ลําดับที่  รหัสประจําตัว 
ผาน  ไมผาน 

สาขา ชื่อ - นามสกุล



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-201 

ลําดับที่  รหัสประจําตัว 
ผาน  ไมผาน 

สาขา ชื่อ - นามสกุล 

28  นาง  ภาราดา  วงษสมบัติ  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
29  น.ส.  มัชฌิมา  ศุภวิมลพันธ  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  39 
30  นาย  สุเทพ  จันทรเขียว  วนศาสตร  44 
31  นาย  วุฒิ  ทักษิณธรรม  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  53 
32  น.ส.  ขจิตา  ศรีพุม  ภาษาไทย  45 
33  น.ส.  เขมณัฎฐ  อํานวยวรชัย  หลักสูตรและการสอน/คณะศึกษาศาสตร  60 
34  น.ส.  วิจิตร  วิโสริมย  พันธุศาสตร/คณะวิทย 
35  นาย  วีระเกียรติ  ทรัพยมี  พันธุศาสตร/คณะวิทย  50 
36  นาง  เมธานี  หอมทอง  พันธุศาสตร/คณะวิทย  46 
37  นาง  นิสราภรณ  เพ็ชรสุทธิ์  การจัดการประมง/คณะประมง  44 
38  นาย  อุเทน  ทองทิพย  KU-SLUSE  35 
39  นาย  ภราดร  กาญจนสุธรรม  KU-SLUSE  43 
40  น.ส.  ชริกานต  รุงแสง  KU-SLUSE  53 
41  นาย  คําพระจันทร  วงศชนะ  KU-SLUSE  46 
42  นาง  บัณฑรี  โชติมโนธรรม  วิทย-ชีวภาพ/คณะวิทย  55 
43  ร.ต.ต.หญิงพิมพพัฒน  จันทรเทียน  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  49 
44  นาย  วีนัส  จีวะรัตน  บริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  40 
45  นาย  วรยุทธ  สายบัวตรง  วิศวกรรมเคมี  43 
46  นาย  สรัสติ์  พิมพสุวรรณ  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
47  น.ส.  เฉลียว  หมัดอิ๊ว  เกษตรเขตรอน  46 
48  นาง  ออยทิพย  ผูพัฒน  เกษตรเขตรอน  30 
49  นาย  สยาม  ตุมแสงทอง  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  35 
50  นาย  แดน  ทองอินทร  วิศวกรรมอุตสาหกรรม(นานาชาติ)  54 
51  วาท่ี ร.ต.หญิงธันยาภรณ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร 
52  นาย  บริพัตร  มีวัฒนะ  สิ่งแวดลอมสรรคสราง/คณะสถาปตยฯ  59 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

53  นาย  ศุภชัย  ชัยจันทร  สิ่งแวดลอมสรรคสราง/คณะสถาปตยฯ  49 
54  น.ส.  วรรณิก  พิชญกานต  สิ่งแวดลอมสรรคสราง/คณะสถาปตยฯ  44 
55  น.ส.  พรดารา  เขตตทองคํา  เกษตรเขตรอน  26 
56  น.ส.  มาริสา  แกวสุวรรณ  วิศวกรรมศาสตร  59 
57  นาย  พิษณุ  ทองขาว  วิศวกรรมศาสตร  49 
58  น.ส.  กมลสิริ  เพชรบูรณ  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  49 
59  น.ส.  ปฏิพร  เตมียกุล  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  54 
60  น.ส.  สุกัญญา  จันเหนาะ  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  60 
61  นาย  เจนศึก  โพธิศาสตร  ศึกษาศาสตร  60 
62  นาย  รัฐกรณ  จํานงคผล  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  60 
63  นาง  สุภาวดี  แชม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  41 
64  นาย  ขรรคชัย  ประสานัย  วนศาสตร  46 
65  น.ส.  ธนิตา  ศิริรัตน  วิศวกรรมศาสตร  74  0 
66  น.ส.  สุวิมล  คํานวณ  มนุษยศาสตร  41 
67  น.ส.  กมลรัตน  เจริญชันษา  อาชีวศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
68  น.ส.  พนารัตน  เจริญไชย  พฤกษศาสตร  54 
69  น.ส.  วรรณชลี  โนริยา  วิทยาศาสตรการกีฬา  46 
70  น.ส.  ภัทรินทร  ลีลาภิวัฒน  เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  65 
71  น.ส.  กาญจนา  บุญเรือง  เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  79 
72  นาย  อนุชัย  ถนอมสินรัตน  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  59 
73  น.ส.  พัชรินทร  โพธิ์ทอง  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  38 
74  น.ส.  อมรศรี  ขุนอินทร  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  30 
75  น.ส.  ภนิดา  วามนตรี  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  34 
76  นาย  นริศ  ธรรมเก้ือกูล  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ  61 
77  นาย  ชัยยศ  จิรขจรกุล  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ 
78  น.ส.  สุชัญญา  สายชนะ  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ  69 
79  น.ส.  รัตนทนา  สังขพงษ  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ  50 

ขาดสอบ 

ลําดับที่  รหัสประจําตัว 
ผาน  ไมผาน 

สาขา ชื่อ - นามสกุล 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-202



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 
ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-202 

80  นาง  สุนีย  วงษพิชญ  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ  28 
81  นาย  อิทธิภูมิ  พรหมมา  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ 
82  นาย  พรชัย  ศักดานุวัฒนวงศ  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต/บริหารธุรกิจ  69 
83  นาย  บุญชัย  ขจายเกียรติกําจร  สถาปตยกรรมศาสตร  54 
84  น.ส.  นันทรัตน  พฤกษาพิทักษ  วิทยาศาสตร/เคมี  54 
85  น.ส.  ปทมา  ศรีน้ําเงิน  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  54 
86  น.ส.  รัตนากร  กฤษณชาญดี  การปรับปรุงพันธุพืช  50 
87  นาย  Worawit  Sorajjapinan  TROPICAL AGRICULTURE  53 
88  น.ส.  อัญลักษณ  วชิรไชยการ  สหวิทยาการฯ/พันธุวิศวกรรม  56 
89  นาย  สาทิต  ฉัตรชัยพันธ  ประมงการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
90  นาย  ภูเบศ  เล่ือมใส  เทคโนโลยีการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  48 
91  น.ส.  ภควรรณ  ปานขอยงาม  วิทยาศาสตรทางทะเล/คณะประมง  39 
92  นาย  ปฏิยุทธ  ขวัญออน  ผลิตภัณฑประมง/คณะประมง  43 
93  นาย  ณัฐกร  อินทรวิชะ  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  40 
94  Miss  Titiporn  Pengwon  TROPICAL AGRICULTURE  34 
95  Miss  Nuttanun  Thaweruttanon  TROPICAL AGRICULTURE  35 
96  Mr.  Thanit  Metheenukul  CHEMICAL ENGINEERING/ENGINEER  56 
97  น.ส.  วรัตถพัชร  ทวีเจริญกิจ  ศึกษาศาสตร/หลักสูตรและการสอน  40 
98  นาง  จิราพร  สุริยวรากุล  คณะประมง  34 
99  นาย  สุวัจน  ชุณหรัตน  คณะประมง  43 
100  นาง  ณัฐประภา  เศรษฐกสิวิทย  อาชีวศึกษา  38 
101  นาย  ธเนศ  ดาวรุงโรจน  อาชีวศึกษา  26 
102  นาย  พลากร  บุญใส  วิศวกรรมศาสตร  50 
103  น.ส.  อรทัย  จิตไธสง  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  43 
104  นาย  เกียรติศักดิ์  ธิณวงศ  วิทยาศาสตรศึกษา  44 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

105  น.ส.  บุษยา  ชํานาญคิด  วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเคมี  70 
106  น.ส.  สุธาทิพย  ไชยวงศ  สัตวบาล/คณะเกษตร  50 
107  น.ส.  อารยา  เจียรมาศ  สัตวบาล/คณะเกษตร  43 
108  นาย  ฉัตรชัย  จันทรสมบูรณ  สัตวบาล/คณะเกษตร  61 
109  นาย  ชาติทนง  โพธิ์ดง  วนศาสตร  40 
110  น.ส.  เสาวภาคย  วัฒนพาหุ  พัฒนผลิตภัณฑ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร  49 
111  น.ส.  จันทรจิรา  พัฒนาเรียน  พัฒนผลิตภัณฑ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร  48 
112  น.ส.  ใบศรี  สรอยสน  พัฒนผลิตภัณฑ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร  59 
113  วาท่ี ร.ท.  สมานมิตร  พัฒนา  TROPICAL AGRICULTURE  34 
114  น.ส.  วิภาวรรณ  ทายเมือง  ปฐพีวิทยา/คณะเกษตร  64 
115  นาย  ภาคภูมิ  ตันเตชสาธิต  TROPICAL AGRICULTURE  49 
116  น.ส.  ชุลีกร  โชติดี  วิจัยฯ/ศึกษาศาสตร  43 
117  นาย  ชาตรี  เรืองธนันตรักษ  วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  51 
118  นาย  ยอดยิ่ง  สวางเรืองศรี  วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  31 
119  นาย  พรชัย  มั่นหมาย  วิจัยฯ/ศึกษาศาสตร 
120  น.ส.  ซารีนา  สือแม  สัตวบาล/คณะเกษตร  54 
121  น.ส.  เทียนทิพย  ไกรพรม  สัตวบาล/คณะเกษตร  53 
122  นาย  พัสกร  อบอาจ  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  51 
123  นาย  รัชต  มั่งมีชัย  วิศวกรรมศาสตร  56 
124  นาย  วีร  สัตยมาศ  วิศวกรรมศาสตร  84 
125  น.ส.  ชนิดา  จรัญวรพรรณ  คณะเกษตร  63 
126  นาย  อติเทพ  ไขเพชร  ศึกษาศาสตร  40 
127  นาย  วิโรจน  ลิขิตตระกูลงวศ  พันธุวิศวกรรม  51 
128  น.ส.  ศยามล  สิทธิสาร  ชีวเคมี/วิทยาศาสตร  61 
129  น.ส.  พรชนก  ชโลปกรณ  ชีวเคมี  58 
130  นาย  เสถียรพงษ  ขาวหิต  เทคโนโลยีชีวภาพ  38 
131  น.ส.  ธัญรัตน  สหายา  วิศวกรรมเคมี  54 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-203 

ขาดสอบ 

ลําดับที่  รหัสประจําตัว 
ผาน  ไมผาน 

สาขา ชื่อ - นามสกุล



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-203 

ลําดับที่  รหัสประจําตัว 
ผาน  ไมผาน 

สาขา ชื่อ - นามสกุล 

132  น.ส.  วรรณภา  แสงวัฒนะกุล  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  51 
133  นาง  สายชล  เทียนงาม  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  40 
134  น.ส.  พรรณรายณ  ทรัพยแสนดี  หลักสูตรและการสอน  29 
135  นาง  อัจฉรา  ไชยองคการ  อุตสาหกรรมเกษตร  34 
136  น.ส.  จุฑามาศ  มณีวงศ  อุตสาหกรรมเกษตร  65 
137  น.ส.  จิรัฐิพร  ไทยงูเหลือม  ภาษาไทย  18 
138  น.ท.  วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง  ภาษาไทย  48 
139  นาย  อํานาจ  ขวัญไสวธรรม  วิศวกรรมศาสตร  48 
140  น.ส.  รัชนี  มิ่งมา  วิทยาศาสตร  63 
141  น.ส.  นิสา  รมสมซา  วิทยาศาสตร/จุลชีววิทยา  40 
142  นาย  ฐิติกร  ดวงอุปมา  วิทยาศาสตร/จุลชีววิทยา  46 
143  นาย  เฉลิมรัฐ  คําชูชาติ  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  55 
144  น.ส.  ณัฐสุรางค  ปุคคละนันทน  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  64 
145  นาย  วัธรพงษ  วาระรัมย  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  39 
146  น.ส.  ดรุณวรรณ  แกวหนูนวล  เทคโนโลยีการศึกษา  33 
147  นาย  ทศพร  อินทะนิน  เทคโนโลยีการศึกษา  36 
148  น.ส.  มาริน  สาลี  คหกรรมศาสตร  33 
149  น.ส.  สาคร  ชลสาคร  คหกรรมศาสตร  44 
150  นาย  ณัฐวัชร  เชื้อนพรัตน  เคมีอินทรีย/วิทยาศาสตร  70 
151  น.ส.  กาญจนา  ภิญโญภาพ  พฤกษศาสตร  41 
152  Mr.  Aung Moe  Myo Tint  Agronomy  65 
153  นาย  คมกริช  สุทธิพรพาณิชย  วิศวกรรมเคมี  60 
154  นาย  ประยูร  หร่ังทรัพย  อาชีวศึกษา  33 
155  นาย  กอบเกียรติ  สงาสงเคราะห  อาชีวศึกษา  29



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

156  นาย  สุชาติ  เปรมสุริยา  อาชีวศึกษา  29 
157  นาย  ภูษณพาส  สมนิล  วิทยาศาสตรการกีฬา  53 
158  นาย  ปรเมท  เหมรชตนนท  วิทยาศาสตรการกีฬา  49 
159  นาย  บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล  วิทยาศาสตรการกีฬา  41 
160  น.ส.  อําพร  ศรียาภัย  วิทยาศาสตรการกีฬา  45 
161  นาย  คณาธิป  จิระสัญญาณสกุล  วิทยาศาสตรการกีฬา  41 
162  นาย  จุฬา  เอ๋ียวภูเก็ต  วิทยาศาสตรการกีฬา  34 
163  นาย  จิรภัทร  ทันตทวีกุล  วิทยาศาสตรการกีฬา  28 
164  นาย  ภุชงค  รุงอินทร  วิทยาศาสตรการกีฬา  34 
165  น.ส.  กุลวดี  แกวทา  วิทยาศาสตรการอาหาร  65 
166  นาย  ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  วิทยาศาสตรการอาหาร  66 
167  นาง  ลัดดา  วัฒนศิริธรรม  วิทยาศาสตรการอาหาร  51 
168  นาย  วีรพล  จันธิมา  วิทยาศาสตรการกีฬา  39 
169  นาย  ปวเรศร  พันธยุทธ  วิทยาศาสตรการกีฬา  39 
170  น.ส.  ปุณยวีร  ชูอํานาจ  วิทยาศาสตรการกีฬา  44 
171  นาย  นิวัตน  ล้ิมสุขนิรันดร  วิทยาศาสตรการกีฬา  53 
172  นาย  อธิวัฒน  ดอกไมขาว  วิทยาศาสตรการกีฬา  26 
173  นาย  กองศักดิ์  ยอดมณี  วิทยาศาสตรการกีฬา  91 
174  นาย  พรเทพ  เกียรติดํารงคกุล  พันธุศาสตร  46 
175  น.ส.  กรณรวี  เอียมสมบูรณ  คณะประมง  48 
176  น.ส.  พิมพนภัส  เอียมสมบูรณ  สิ่งแวดลอม  36 
177  นาย  ทรรศนะ  ใจชุมชื่น  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  46 
178  นาย  พรเทพ  ปญญาแกว  วิศวกรรมไฟฟา  56 
179  น.ส.  กิติยาภรณ  หรัณยชาตรี  อาชีวศึกษา  49 
180  นาย  นิติพงษ  ใจสิน  วิศวกรรมเกษตร(กําแพงแสน)  46 
181  นาย  ประกิต  ทิมขํา  วิศวกรรมเกษตร(กําแพงแสน)  30 
182  นาย  ปราโมทย  กุศล  วิศวกรรมเกษตร(กําแพงแสน)  33 

ลําดับที่  รหัสประจําตัว 
ผาน  ไมผาน 

สาขา ชื่อ - นามสกุล 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-205



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 
ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-205 

183  นาย  อาทิตย  พวงสมบัติ  วิศวกรรมเกษตร(กําแพงแสน)  49 
184  น.ส.  จิณัฐตา  เจียรพันธุ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคปกติ)  46 
185  น.ส.  อาจรี  ภูสูงเนิน  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  50 
186  น.ส.  จิตตวิมล  คลายสุบรรณ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคปกติ)  43 
187  นาย  พรชัย  ขุนคงมี  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคปกติ)  58 
188  น.ส.  ปยพร  ชุมจันทร  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  55 
189  นาย  สหชาติ  เหล็กชาย  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  40 
190  นาง  จําเรียง  เรืองมาก  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ) 
191  นาง  ลลิตา  ธงภักดี  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  48 
192  นาง  วรรณรี  ปานศิริ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  43 
193  น.ส.  ปยภัน  เทียนทอง  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  44 
194  น.ส.  ปฐมาภรณ  แรงกสิกรณ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  53 
195  นาย  บุญเกิด  หงวนบุญมาก  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  55 
196  นาง  สุชาดา  เสรีคชหิรัญ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา(ภาคพิเศษ)  30 
197  นาย  อภิศักดิ์  ขันแกวหลา  หลักสูตรและการสอน  33 
198  น.ส.  จินตนา  สุขสําราญ  หลักสูตรและการสอน  45 
199  นาย  เอกรัฐ  บุญเพ็ญ  หลักสูตรและการสอน  35 
200  นาง  สุทธิกานต  บอจักรพันธ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  39 
201  นาย  ดํารงศักดิ์  อาลัย  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  36 
202  นาย  มนตรี  เดนดวง  หลักสูตรและการสอน  39 
203  น.ส.  วรนาฎ  สุคนธรัตน  หลักสูตรและการสอน  38 
204  น.ส.  อภิรัตนดา  ทองแกมแกว  หลักสูตรและการสอน  51 
205  น.ส.  วราลี  ศรัทธา  ภาษาไทย  50 
206  น.ส.  อัจฉราพร  ใครบุตร  ภาษาไทย  35 
207  น.ส.  ทัศนีย  บุญประคอง 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/วิทยาลัย 
สิ่งแวดลอม 

36 
208  นาย  สุรศักดิ์  คลังสุภาวิพัฒน  วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  44 
209  นาย  ชาญวิทย  สุริยฉัตรกุล  วิทยาศาสตรชีวภาพ  43 

ขาดสอบ



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 
ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-205 

210  นาย  ณัฐฐกรณ  ปะพาน  เทคโนโลยีการศึกษา  41 
211  นาย  โสภณ  ผลประพฤติ  เทคโนโลยีการศึกษา  46 
212  นาย  วารนันท  นิติศักดิ์  เทคโนโลยีการศึกษา  33 
213  น.ส.  เรืองวรรณ  เอ่ียมกําจาย  ชีวเคมี/คณะวิทยาศาสตร  84 
214  น.ส.  พัฒนชรินทร  อินสุภา  เทคโนโลยีชีวภาพ  49 
215  นาย  โกวิท  ซังพุก  พลศึกษา  39 
216  วาท่ี ร.ต.  ธีราวัฒน  ราษฐกลาง  พลศึกษา  21 
217  น.ส.  ศิริรัตน  จําแนกสาร  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  34 
218  นาย  วิทยา  เกษาอาจ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  46 
219  นาย  ดีเซลล  สวนบุรี  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
220  น.ส.  ณิศรา  ถาวรโสตร  คณะประมง  46 
221  น.ส.  อรอิงค  เวชสิทธิ์  คณะประมง  41 
222  นาย  ชาคริต  เรืองสอน  คณะประมง  51 
223  นาย  ภัทราวุทธ  ไทยพิชิตบรูษา  คณะประมง  41 
224  นาง  กุลวดี  พุทธมงคล  คณะมนุษยศาสตร  26 
225  น.ส.  ณัฎฐณิชา  ประทุมมินทร  ศิลปศาสตร 
226  นาง  ณัฐนันท  จันดาสูงเนิน  อาชีวศึกษา  45 
227  น.ส.  มันทนา  สุวรรณมาโจ  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  39 
228  น.ส.  กฤตยา  ตันติวรสกุล  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  41 
229  นาย  หนูจันทร  มาตา  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  53 
230  นาย  วุฒิ  วุฒิธรรมเช  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  51 
231  น.ส.  อุบล  พวงมาลา  วิจัยและประเมินทางการศึกษา  38 
232  น.ส.  รัตนา  นึกเร็ว  สัตวบาล/คณะเกษตร  41 
233  นาย  เชาววิทย  ระฆังทอง  สัตวบาล/คณะเกษตร  41 
234  น.ส.  อันธิกา  ธรรมเนียม  ภาษาศาสตรประยุกต  63 
235  น.ส.  ราชาวดี  ยอดเศรณี  สัตวบาล/คณะเกษตร  63 
236  นาย  ณัฐวุฒิ  ครุฑไทย  สัตวบาล/คณะเกษตร  39 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 
ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ศร.3-205 

237  น.ส.  พัดทอง  สวัสดิเกียรติ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  70 
238  น.ส.  กูรอซียะห  ยามิรูเด็ง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  35 
239  น.ส.  ปริชาติ  ดิษฐกิจ  พืชสวน/คณะเกษตร(กําแพงแสน)  45 
240  นาง  กุลธิดา  จันทรเจริญ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  51 
241  น.ต. หญิง  อัจฉรา  นุตตะโร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  63 
242  นาย  ดํารงค  มากระจัน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  46 
243  นาง  มุกขดา  สุขธาราจาร  ภาษาศาสตรประยุกต  59 
244  นาง  พาขวัญ  ทองรักษ  ผลิตภัณฑประมง  38 
245  น.ส.  พุฒิยา  รัตนศิริวัฒน  ผลิตภัณฑประมง  50 
246  นาย  สิทธิศักดิ์  แสไพศาล  โรคพืช  31 
247  น.ส.  สวิตา  สุวรรณรัตน  โรคพืช  68 
248  นาย  ธํารงเจต  พัฒมุข  โรคพืช  44 
249  น.ส.  สุรัสสวตี  จามิกรณ  วิทยาศาสตร  54 
250  น.ส.  วรนุช  สมสงกุล  วิทยาศาสตร  69 
251  น.ส.  วีรยา  เอ่ียมฉ่ํา  สิ่งแวดลอมสรรคสราง  33 
252  นาย  ปูรณ  ขวัญสุวรรณ  สิ่งแวดลอมสรรคสราง  75 
253  นาย  อนุกูล  ตันสุพล  สิ่งแวดลอมสรรคสราง  63 
254  นาย  สมเจตย  สัตยกัลขจร  เทคโนโลยีการศึกษา  48 
255  นาย  สุบิน  หินจันทร  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  69 
256  น.ส.  รุงระวี  ทองดอนเอ  วิทยาศาสตรการประมง  50 
257  นาง  จิตรมณี  ดีอุดมจันทร  สิ่งแวดลอมสรรคสราง  43 
258  Ms.  Khin Myo  Myint  Agronomy  70 
259  Ms.  Khin Myo  Win  Agronomy  58 
260  Mr.  Kanate  Ploydanai  Industrial Engineer  46



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

261  51860583  นาย  จุมพล  รามล  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  50 
262  51860591  นาง  ดุจดาว  ศิริวาลย  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  31 
263  51860609  นาง  ธัญนันท  นาคแดง  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  25 
264  51860633  นาย  ไพรภ  รัตนชูวงศ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  60 
265  51860641  น.ส.  รุงนภา  ปุณยานุเดช  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร 
266  51860658  น.ส.  วรารัตน  นิยมไทย  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  60 
267  51860666  นาย  วิเชียร  ชูสงค  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  41 
268  51860674  นาง  ศิริลักษณ  จันทรกานตานนท  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  36 
269  51860690  นาย  อนุชา  เงินแพทย  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  29 
270  51860716  นาย  เอกลักษณ  เกิดเทศ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  48 
271  5217600071  นาง  พัชรี  เวชยันตวิวัฒน  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร 
272  5217600080  นาย  ภราดร  เขมะกนก  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  73 
273  50860568  นาง  สุคนธ  ธาระพุทธ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  29 
274  51860146  นาง  สิริพิชญ  วรรณภาส  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  38 
275  50860592  นาย  อินทพร  จั่นเอ่ียม  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร 
276  49860711  น.ส.  จันทรสุดา  นกนอย  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  59 
277  50860469  นาย  ทรงยศ  แกวมงคล  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
278  50860428  น.ส.  กรรณิการ  สุสม  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  26 
279  47860539  น.ส.  ชญานิษฐ  ธรรมธิษฐาน  หลักสูตรและการสอน  34 
280  47860719  น.ส.  สิรินาถ  จงกลกลาง  หลักสูตรและการสอน  45 
281  47860604  น.ส.  รัตนา  แสงบัวเผ่ือน  หลักสูตรและการสอน  60 
282  45860822  นาย  สถาพร  ชูทองรัตนะ  หลักสูตรและการสอน  40 
283  46860805  น.ส.  สุภาภรณ  สิ้นภัย  หลักสูตรและการสอน  36 
284  48860381  นาย  ทองบัน  ทําโยธา  หลักสูตรและการสอน  29 
285  48860340  นาง  กนกพร  ถาวรประเสริฐ  หลักสูตรและการสอน  40 
286  48860365  นาย  จิระ  สมบูรณ  หลักสูตรและการสอน  34 
287  48860522  นาย  สมหวัง  พันธะลี  หลักสูตรและการสอน  45 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ขาดสอบ 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
EC 5403 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล ลําดับที่  รหัสประจําตัว



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
EC 5403 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

288  48860431  นาง  นันทิภา  ยงคกมล  หลักสูตรและการสอน  31 
289  5186086  น.ส.  อุไร  จันทมัตตุการ  หลักสูตรและการสอน  49 
290  51860815  น.ส.  วรดานันท  เหมนิธิ  หลักสูตรและการสอน  29 
291  49860521  นาย  โกวิทย  ไกยสิทธิ์  หลักสูตรและการสอน  26 
292  49860406  ศิริโสภณ  เทคโนโลยีการศึกษา  41 
293  49860349  นาย  กฤตยตนัย  ธารารัตนสุวรรณ  เทคโนโลยีการศึกษา  46 
294  49860505  นาย  อภิภู  สิทธิภูมิมงคล  เทคโนโลยีการศึกษา  54 
295  49860372  นาย  ฉัตรชัย  เลิศวิริยะภากร  เทคโนโลยีการศึกษา  39 
296  5217650478  นาย  ปลวัชร  สวัสดิพัฒนกุล  เทคโนโลยีการศึกษา  23 
297  5217650800  น.ส.  สุนทรี  สกุลพราหมณ  เทคโนโลยีการศึกษา  38 
298  5217650435  นาง  นิศากร  ไพบูลยสิน  เทคโนโลยีการศึกษา  49 
299  5217650346  น.ส.  กุลรพี  พุทธมงคล  เทคโนโลยีการศึกษา  49 
300  5217650401  น.ส.  ดวงใจ  พุทธเษม  เทคโนโลยีการศึกษา  38 
301  5217650419  นาย  ดิเรก  สุวรรณฤทธิ์  เทคโนโลยีการศึกษา  23 
302  5217650427  นาง  นวรัตน  แซโคว  เทคโนโลยีการศึกษา  39 
303  5217650524  น.ส.  เอกญา  แววภักดี  เทคโนโลยีการศึกษา  44 
304  5217650397  นาย  ณัฐนนท  พิมพพิพัฒน  เทคโนโลยีการศึกษา  50 
305  5217650508  น.ส.  รักชนกชรินร  พูลสุวรรณนธี  เทคโนโลยีการศึกษา  21 
306  นาง  นวพร  ละมายศรี  วิชาภาษาไทย  38 
307  น.ส.  นนทิยา  จันทรเนตร  วิชาภาษาไทย  41 
308  น.ส.  กานตรวี  แพทยพิทักษ  วิชาภาษาไทย  30 
309  น.ส.  กมลพรรณ  บินอิบรอฮีม  วิชาภาษาไทย  54 
310  น.ส.  วิชุดา  พรายยงค  วิชาภาษาไทย  46 
311  น.ส.  ณัฐพร  ยวงเงิน  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  31 
312  นาง  กัลยาณี  กุลชัย  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  54 
313  น.ส.  ชุติมา  ออมก่ิง  พืชสวน/คณะเกษตร  30 
314  น.ส.  รุงลักษณ  แกววิเชียร  จุลชีววิทยา  51 

พ.ต.หญิงณัฐกฤตา



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
EC 5403 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

315  น.ส.  วิลาวัลย  ชาญณรงค  จุลชีววิทยา  48 
316  น.ส.  เยาวเรศ  ภักดิจิตร  หลักสูตรและการสอน  33 
317  น.ส.  สุนทริยา  คําหาญสุนทร  หลักสูตรและการสอน  35 
318  นาย  ทักษ  หงษทอง  หลักสูตรและการสอน  29 
319  น.ส.  ภารดี  อมรรัตนานนท  หลักสูตรและการสอน  36 
320  น.ส.  ขวัญหทัย  แชทอง  อุตสาหกรรมเกษตร  61 
321  น.ส.  โสรยา  เกตุจรัส  อุตสาหกรรมเกษตร  40 
322  น.ส.  พราวตา  จันทโร  อุตสาหกรรมเกษตร  55 
323  น.ส.  บุศราวรรณ  ไชยะ  อุตสาหกรรมเกษตร  40 
324  นาย  ทองพูล  หีบไธสง  วิทยาการคอมพิวเตอร/คณะวิทย  48 
325  นาย  ศิริศักดิ์  สุนทร  พืชไร/คณะเกษตร  34 
326  น.ส.  ยุพา  ล้ิมสวัวดิ์  TROPICAL AGRICULTURE  56 
327  นาย  เอกภพ  อินทรภู  เทคโนโลยีการศึกษา  30 
328  นาย  จิโรจน  พีระเกียรติขจร  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  36 
329  น.ส.  ปณฑารีย  แตประยูร  การปรับปรุงพันธพืช  51 
330  นาง  วันดี  สิริธนา  เคมีอินทรีย  50 
331  น.ส.  ศุภาวรรณ  ประพันธ  พืชไร/คณะเกษตร  55 
332  น.ส.  กฤติกา  กาบพลอย  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  51 
333  น.ส.  พัชราวดี  วัฒนวิกยกิจ  พฤกษศาสตร  34 
334  นาย  ปกรณ  ตั้งปอง  วิทยาศาสตร  51 
335  น.ส.  อรวิกา  แกวเชื้อ  วิศวกรรมศาสตร  64 
336  น.ส.  ดวงมณี  บัวฉุน  วิทยาศาสตรศึกษา  36 
337  นาย  ณัฐวุฒิ  พลศรี  วิทยาศาสตรการกีฬา  44 
338  นาย  อุทัย  แกวไวยุทธิ์  วิทยาศาสตรการกีฬา 
339  น.ส.  ชื่นจิต  แกวกัญญา  พืชไร/คณะเกษตร  39 
340  แสงสุขศรี  พืชไร/คณะเกษตร  40 
341  น.ส.  อัญชุลี  คชชา  พืชไร/คณะเกษตร  41 

ขาดสอบ 

วาท่ี ร.ต.หญิงกัญญา



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
EC 5403 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

342  นาย  ภิรมย  พรมพิราม  วิทยาสาสตร  59 
343  น.ส.  ชามา  อินซอน  กีฎวิทยา  43 
344  นาง  นงลักษณ  บัณฑุวงศ  ภาษาไทย  36 
345  น.ท.  ชลวิทย  พฤทธพงค  วิศวกรรม  64 
346  นาย  สุรจิต  อุดมสัตย  วิทยาศาสตรการกีฬา  46 
347  นาง  สุพรทิพย  พูพะเบียด  วิทยาศาสตรการกีฬา  30 
348  นาย  ตระการ  พันธุมเลิศรุจี  วิทยาศาสตรการกีฬา  65 
349  นาย  ธัญญา  โพธิ์วิจิตร  วิทยาศาสตรการกีฬา  49 
350  นาย  โสภิต  ภาโนมัย  วิทยาศาสตรการกีฬา  49 
351  นาย  นิพัทธ  ศรีตระกูล  เทคโนโลยีชีวภาพ  56 
352  น.ส.  พิมพพิชชา  ทรัพยเจริญ  อาชีวศึกษา  48 
353  นาย  วิบูลย  มหาสินไพศาล  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  38 
354  พ.ต.ท.หญิงณัฎฐากุญธ  ธนพรโพธิ์  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  50 
355  นาย  ธีรพงศ  ผลโพธิ์  หลังการเก็บเก่ียว  28 
356  น.ส.  กานตญาพันธ  นันทะวิชัย  อุตสาหกรรมเกษตร  45 
357  นาย  ศรีศักดิ์  จางจิต  วิศวกรรมไฟฟา  51 
358  49860729  นาย  ชัยฤทธิ์  แสงสวาง  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  45 
359  49860760  น.ส.  ผุสดี  จงขวัญ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  29 
360  49860786  นาง  พรพิมล  ศรีมณี  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  41 
361  49860794  นาง  พิมพนารา  รัตนเรืองภิญโญ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  30 
362  49860802  น.ส.  ภัทรรินทร  ศิริรัตน  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
363  49860828  นาย  วีระพงศ  เดชบุญ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  38 
364  49860836  น.ส.  ศิริรัตน  ทองมีศรี  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  28 
365  49860877  นาง  อรปวีณ  สุตะพาหะ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
366  49860885  นาย  อํานาจ  จันทรขํา  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  41 
367  50860436  น.ส.  จรีพร  โชติพิบูลยทรัพย  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  35 
368  50860527  นาย  สมนึก  การีเวท  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  29



ตั้งแต 60%  ต่ํากวา 60% 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1/2553 
วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2553 

เวลา 9.00-12.00 น. 
EC 5403 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

ผาน  ไมผาน 
สาขา ชื่อ - นามสกุล ลําดับที่  รหัสประจําตัว 

369  50860550  นาย  สินธะวา  คามดิษฐ  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  43 
370  50860584  นาง  อังคณา  สุขเสวี  การบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร  ขาดสอบ


