
เลื่อนวันสอบสัมภาษณ เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)  
 

จากเหตุความไมสงบเรียบรอยในประเทศในปจจุบัน  การที ่ศอฉ. ประกาศใหวันที ่19-21 
พฤษภาคม 2553 เปนวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม  และเพ่ือหลีกเลี่ยงความไม
สะดวกและอันตรายในการเดินทาง คณะสังคมศาสตร จึงขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณรับตรงเพื่อ
ศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) จากท่ี
ประกาศไวในวันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เปนวันอังคาร ท่ี 25 พฤษภาคม 2553  โดยมี
กําหนดการดังปรากฎในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง  ท้ังนี้หากผูมีสิทธิเขา
สอบสัมภาษณฯ ไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบสัมภาษณภายในวันและเวลาท่ี
กําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด  อันอาจเกิดขึ้นจากสภาวะความไมสงบเรียบรอยใน
ประเทศ  คณะสังคมศาสตรจะแจงใหทราบโดยทั่วกันเพ่ิมเติมตอไป 
 



ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และขั้นตอนการเขารับการสอบสัมภาษณ 

ในวันท่ี 25  พฤษภาคม  2553     ณ  อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 

 
 

1. ผูมีรายชื่อ ลําดับท่ี 1-12 ใหมารายงานตัวเพ่ือยืนยันเขารับการสอบสัมภาษณ ระหวางเวลา 8.00-8.30 น.  
ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และเขารับการสัมภาษณตามลําดับ ระหวางเวลา 8.30-10.00 น. ณ หอง 
สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบสัมภาษณ ภายในวันและ
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 
หมายเหตุ : เม่ือผูมีรายชื่อในลําดับท่ี 1-12 รายใดสละสิทธิ ใหผูมีรายชื่อในลําดับถัดไปเขารับการสอบ
สัมภาษณ 

2. ผูมีรายชื่อสํารอง (ลําดับท่ี 13-50) ใหมารายงานตัว เพ่ือสํารองเขารับการสอบสัมภาษณตามลําดับระหวาง
เวลา 10.00-10.30 น. ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และใหเขารับการสัมภาษณระหวางเวลา 10.30-
12.00 น. ณ หอง สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบ
สัมภาษณ ภายในวนัและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 

3. เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ มีดังนี ้
- รูปถาย สีหรือขาวดํา หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
- บัตรประจําตัวสอบ (ใบแผนเล็กชมพ)ู 

4. เมื่อสอบสัมภาษณเสร็จแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชื่อบัญชีโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ หมายเลขบัญชี 374-0-00732-3 แลวนําใบสําคัญรับเงินมาย่ืนที่ศูนยจัดการศึกษา
โครงการภาคพิเศษ ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. เพ่ือยืนยันสิทธิการเขาศึกษา ถาไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในวัน และเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิในการเขาศึกษา 

5. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
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รายชื่อผูมีสิทธเิขาสอบสัมภาษณ (ตัวจริง) ลําดับท่ี  1-12  
 

ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

1 นาย ไชยกานต เลิศนามเชิดสกุล        642.75  
2 นาย วิพุธ อัมระนันทน        622.30  
3 นาย ปณณ กุลแกว        604.64  
4 นาย พิทวัส ภักดีวรรณ        602.98  
5 นาย วรยศ สังขทรัพย        597.42  
6 นางสาว พุทธิดา วงศาพาน        594.27  
7 นาย กิตติธัช พฤกษพิพัฒนเมธ        592.18  
8 นาย พิชุตม พอจิต        585.59  
9 นางสาว ปยะขวัญ ชมชื่น        583.25  
10 นางสาว ณิชาภา เฉกแสงรัตน        580.61  
11 นาย พีรพงศ เบญจพิพัฒนกุล        578.23  
12 นางสาว ณัฐภา เทียมทวีสิน        576.48  

 
 

 
รายชื่อผูมสิีทธเิขาสอบสัมภาษณ (สํารอง) ลําดับท่ี  13- 50  

 
ลําดับ  

ท่ี 
คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

13 นางสาว เพชรประพาฬ บุญรักษ        574.77  
14 นางสาว รตา กุลวุฒิโรจน        569.45  
15 นางสาว เกศิน ี นวลจันทร        564.69  
16 นางสาว แพร นภสิทธิ์จินดา        564.34  
17 นาย จิรวัฒน ปานสอน        561.90  
18 นางสาว สุรางคนา ล่ํารุงเรือง        558.80  
19 นางสาว ปภาวี ดาโลปการ        556.02  
20 นางสาว ธนวรรณ สกุลชัยพฤกษ        555.85  
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ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ชื่อ  นามสกุล รวม 
21 นางสาว ณัฐิยา เอี่ยมวิไลลักษณ        545.18  
22 นาย จัตุภัทร อุทัยเฉลิม        544.62  
23 นาย กิตติกัญจน บุญกาญจน        544.25  
24 นาย ณฤธัช หลอไชยกุล        542.88  
25 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ ์        542.30  
26 นางสาว แพรมาศ นิลวงศ        537.85  
27 นางสาว โสรยา เจนคุมวงศ        537.73  
28 นางสาว อัยดีย ทุงหวา        537.48  
29 นางสาว สาธิกา แสงเพชร        537.24  
30 นาย อัครพงษ เหลามติ        536.72  
31 นางสาว พิชชานันท ศิริวรรณ        532.98  
32 นาย หรัณย เตชะวิจิตรสาร        532.61  
33 นางสาว พรอมพร วันกนกกุล        528.59  
34 นางสาว มัญฑกาญ อึ้งตระกูล        528.16  
35 นาย ศิวัช วงศสุขสิริเดชา        527.99  
36 นางสาว พักตรจิรา แซจ่ัว        524.59  
37 นาย อัศวิน อินทรเชษฐ        522.70  
38 นางสาว ทัศนีย วิลัยลักษณ        522.02  
39 นางสาว ณิชมน สิริโสภณพาณิชย        520.94  
40 นางสาว เบญจวรรณ อุสาหะ        520.92  
41 นาย ปญจพล อารักษสมบูรณ        520.10  
42 นางสาว เววิกา บัวนวน        518.12  
43 นางสาว จรัสธร ศิวะพรชัย        517.56  
44 นางสาว สวรุจ ควรทรงธรรม        516.16  
45 นางสาว ภคภรณ เลิศช่ําชองกุล        511.30  
46 นางสาว สิริกร สมจริงจงรัก        510.18  
47 นางสาว อรนิดา ลาภสุวรรณ        510.06  
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ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

48 นางสาว รวิพร เครือคลาย        507.39  
49 นาย ชัชชลัญ อินทราชา        507.33  
50 นางสาว ฐานิตา  จารุกิจกุล        507.01  

 
 
 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม  2553 
 
 (ลงนาม) มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ 
 
 (รองศาสตราจารย ดร. มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ) 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  
 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
 



ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และขั้นตอนการเขารับการสอบสัมภาษณ 

ในวันท่ี  25  พฤษภาคม 2553  ณ  อาคาร  1 คณะสังคมศาสตร 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 

 
 

1. ผูมีรายชื่อ ลําดับท่ี 1-25 ใหมารายงานตัวเพ่ือยืนยันเขารับการสอบสัมภาษณ ระหวางเวลา 8.00-8.30 น.  
ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และเขารับการสัมภาษณตามลําดับ ระหวางเวลา 8.30-10.00 น. ณ หอง 
สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบสัมภาษณ ภายในวันและ
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 
หมายเหตุ : เม่ือผูมีรายชื่อในลําดับท่ี 1- 25 รายใดสละสิทธิ ใหผูมีรายชื่อในลําดับถัดไปเขารับการสอบ
สัมภาษณ 

2. ผูมีรายชื่อสํารอง (ลําดับท่ี 26-50) ใหมารายงานตัว เพ่ือสํารองเขารับการสอบสัมภาษณตามลําดับระหวาง
เวลา 10.00-10.30 น. ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และใหเขารับการสัมภาษณระหวางเวลา 10.30-
12.00 น. ณ หอง สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบ
สัมภาษณ ภายในวนัและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 

3. เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ มีดังนี ้
- รูปถาย สีหรือขาวดํา หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
- บัตรประจําตัวสอบ (ใบแผนเล็กชมพ)ู 

4. เมื่อสอบสัมภาษณเสร็จแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชื่อบัญชีโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ หมายเลขบัญชี 374-0-00732-3 แลวนําใบสําคัญรับเงินมาย่ืนที่ศูนยจัดการศึกษา
โครงการภาคพิเศษ ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. เพ่ือยืนยันสิทธิการเขาศึกษา ถาไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในวัน และเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิในการเขาศึกษา 

5. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
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รายชื่อผูมสิีทธิเขาสอบสัมภาษณ (ตัวจริง) ลําดับท่ี 1-25  
 

ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

1 นาย วนัส   รสโหมด        569.74  
2 นางสาว ณัชศุภกานต สุภารัตน        547.31  
3 นาย พศวีร โชติชลิต        542.21  
4 นาย อัครพงษ เหลามติ        536.72  
5 นางสาว พิมพพร เห็นสวาง        532.48  
6 นางสาว วราพร ไวนฤนาท        531.02  
7 นางสาว มัญฑกาญ อึ้งตระกูล        528.16  
8 นาย อัศวิน อินทรเชษฐ        522.70  
9 นางสาว เบญจวรรณ อุสาหะ        520.92  
10 นางสาว ณัฐกานต สกุลดาราชาติ        516.07  
11 นางสาว ฐานิตา จารุกิจกุล        507.01  
12 นาย ชยพงศ มัธยมนันทน        505.39  
13 นาย อาชวิน ผึ่งผดุง        505.28  
14 นางสาว ปยนุช ขํากฤษ        504.48  
15 นางสาว ศศลักษณ สุริยวงศ        499.96  
16 นาย กันตินันท เดชจินดา        497.95  
17 นางสาว ศุภัชญา สูตรสุวรรณ        495.87  
18 นางสาว ธนยพร จักรา        491.98  
19 นาย มนภาส ชูชัยศรี        490.22  
20 นาย ฐาปะนะ แกวมณี        487.46  
21 นางสาว วรดา พัฒนวงศ        482.92  
22 นาย  จิระสันต วงษวรสันต        482.71  
23 นาย รัชพล ธนะเกียรติวารี        481.11  
24 นาย ทัตธน สมเขาใหญ        480.98  
25 นางสาว วรัญญา ทองหลอ        480.82  
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รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ (สํารอง) ลําดับที่ 26- 50  

 
ลําดับ  

ท่ี 
คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

26 นาย ภัทรนันท เอมประณีตร        480.48  
27 นางสาว นภาศิร ิ ม่ังสูงเนิน        479.69  
28 นางสาว ชโลธร กิจรักษา        479.52  
29 นางสาว อภิชญา สุขเข        479.48  
30 นางสาว ทรายขวัญ เรืองสุขา        478.48  
31 นางสาว ณัฏฐวรรณ ทรงศิลป        478.09  
32 นางสาว ทิวพรรณ ดีขุนทด        477.98  
33 นาย กิตติวุฒ ิ นิลนิสสัย        476.18  
34 นางสาว ชัญญา วิวรรธนวรางค        475.30  
35 นางสาว พิชญสิน ี มงคลนัฏ        472.35  
36 นางสาว ผกามาศ งามสิทธิรุงเรือง        470.05  
37 นางสาว สโรชา แกวชัย        469.36  
38 นางสาว พรพิลาส เกตุจินดา        468.48  
39 นาย ชารัช ปาทาน        467.71  
40 นางสาว ธันยชนก จตุพนาพร        467.26  
41 นางสาว ธัญญนรี ศรัณยธนรัฐ        466.62  
42 นาย พีระ งามเอกเอื้อ        464.64  
43 นางสาว ธวัลพร มะรินทร        464.03  
44 นางสาว ปาทิตรา บางสมบุญ        463.70  
45 นาย อดิพงศ ศุภกุล        458.87  
46 นางสาว พาพร รัตนนราทร        457.83  
47 นางสาว ธีรนันท แสงวิจิตร        457.64  
48 นางสาว ธวันหทัย แสงทอง        456.20  
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ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

49 นาย พีระพงษ ศรีประเสริฐ        456.04  
50 นาย พลพัชร แกวทอง        453.64  

 
 
 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม  2553 
 
 (ลงนาม) มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ 
 
 (รองศาสตราจารย ดร. มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ) 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  
 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
 
 

 



ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และขั้นตอนการเขารับการสอบสัมภาษณ 

ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 ณ อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร 
-------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาการบริหารรัฐกิจ 
 

1. ผูมีรายชื่อ ลําดับท่ี 1-36 ใหมารายงานตัวเพ่ือยืนยันเขารับการสอบสัมภาษณ ระหวางเวลา 8.00-8.30 น.  
ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และเขารับการสัมภาษณตามลําดับ ระหวางเวลา 8.30-10.00 น. ณ หอง 
สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบสัมภาษณ ภายในวันและ
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 
หมายเหตุ : เม่ือผูมีรายชื่อในลําดับท่ี 1-36 รายใดสละสิทธิ ใหผูมีรายชื่อในลําดับถัดไปเขารับการสอบ
สัมภาษณ 

2. ผูมีรายชื่อสํารอง (ลําดับท่ี 37 -100) ใหมารายงานตัว เพ่ือสํารองเขารับการสอบสัมภาษณตามลําดับระหวาง
เวลา 10.00-10.30 น. ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และใหเขารับการสัมภาษณระหวางเวลา 10.30-
12.00 น. ณ หอง สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบ
สัมภาษณ ภายในวนัและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 

3. เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ มีดังนี ้
- รูปถาย สีหรือขาวดํา หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
- บัตรประจําตัวสอบ (ใบแผนเลก็ชมพู) 

4. เมื่อสอบสัมภาษณเสร็จแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชื่อบัญชีโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ หมายเลขบัญชี 374-0-00732-3 แลวนําใบสําคัญรับเงินมาย่ืนที่ศูนยจัดการศึกษา
โครงการภาคพิเศษ ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. เพ่ือยืนยันสิทธิการเขาศึกษา ถาไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในวัน และเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิในการเขาศึกษา 

5. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
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รายชื่อผูมสิีทธิเขาสอบสัมภาษณ (ตัวจริง) ลําดับท่ี 1-36  
 

ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

1 นาย ปยะพงษ ราชกิจ 617.50 
2 นาย ปณณ กุลแกว 604.64 
3 นาย ณัฏฐพล ประวาลปทม 604.47 
4 นาย ศรัณย วิมลจริยาบูลย 592.34 
5 นางสาว เกศิน ี นวลจันทร 564.69 
6 นาย เพิ่มพงษ อินนอก 556.07 
7 นาย ณัฐ ตรีพูนสุข 555.79 
8 นางสาว รัตตวัลย กังสดารพร 549.29 
9 นางสาว มโนชา ชุมเชื้อ 544.19 
10 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ ์ 542.30 
11 นางสาว สุทยา ชางสมบูรณ 538.98 
12 นางสาว พิมพสุภา ปทมานันท 538.67 
13 นางสาว แพรมาศ นิลวงศ 537.85 
14 นาย รัฐวิทย สมศิริวัฒนา 537.14 
15 นาย อัครพงษ เหลามติ 536.72 
16 นางสาว พิชชานันท ศิริวรรณ 532.98 
17 นางสาว มัญฑกาญ อึ้งตระกูล 528.16 
18 นางสาว อรนุช เชิดสูงเนิน 527.93 
19 นางสาว นันทมน นิพัทธธรรม 522.76 
20 นาย อัศวิน อินทรเชษฐ 522.70 
21 นาย ศศิน ศิริดานุภัทร 521.48 
22 นาย วทันย ู ครุตเนตร 520.71 
23 นางสาว ชีวาพร อิ่มละมัย 517.48 
24 นางสาว จรรยา ศุภกรรม 517.41 
25 นางสาว ขวัญหทัย ธนทรัพยวงศ 515.16 

 
 

 



 3 

ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

26 นาย ธนวรรธน จิระธนาสิริวิช 515.08 
27 นางสาว สิรภัทร นุยแดง 513.82 
28 นางสาว โชตนา ลิขิตพฤกษไพศาล 513.81 
29 นางสาว วิณัฐสุดา ใจทัน 511.59 
30 นางสาว ณิชมน นามเจริญ 510.15 
31 นางสาว รวิพร เครือคลาย 507.39 
32 นางสาว วชิราภรณ เจริญวัฒนตระกูล 506.52 
33 นางสาว จารุวรรณ ศิริดํารงค 504.60 
34 นางสาว ปยนุช ขํากฤษ 504.48 
35 นางสาว พิศลยา จันทโชติ 504.42 
36 นางสาว ณัฐณิชา ดวงรัตน 503.83 

 
 

รายชื่อผูมสิีทธเิขาสอบสัมภาษณ (สํารอง) ลําดับท่ี  37 - 100  
 

ลําดับ  
ท่ี 

คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

37 นาย โกศล อิศรางกูร ณ อยุธยา 503.52 
38 นางสาว พัฒนนร ี ธรรมสินพงศ 501.57 
39 นางสาว มนัสชญา พุมสกุล 500.91 
40 นางสาว ขนิษฐา ฐานานุวัฒน 500.91 
41 นางสาว ณหทัย เขาเหิน 500.54 
42 นาย วรัญ ู สกุลสัตยพันธุ 500.52 
43 นางสาว สุจิรา วุฒิบาทุกาจิตต 499.68 
44 นาย นทีธร บางบอ 499.13 
45 นาย กิติธัช แจมจรัสศร ี 498.88 
46 นาย ธันยนิตย นิติไกรนนท 498.88 
47 นางสาว บุญยานุช อัศวจิรัฐติกรณ 498.72 
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ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

48 นางสาว พิชามญชุ กลิ่นประทุม 498.43 
49 นางสาว ธนพร ดวงกมล 498.14 
50 นางสาว ณิชา สิงหเสวก 495.47 
51 นางสาว จุฑามาศ ชุมละออง 494.87 
52 นางสาว อรณิชา ทองออน 494.04 
53 นางสาว วศิน ี บูรณะโอสถ 493.85 
54 นางสาว สาวิตร ี บางออ 491.76 
55 นาย พงศธร กลิ่นโสภณ 491.12 
56 นางสาว ภัคจิรา สุทธิสัตตบุษย 489.86 
57 นางสาว วันวิสาข พิทักษสกุลถาวร 488.09 
58 นางสาว รมิดา กิจเจริญโสภณ 484.44 
59 นางสาว กนิษฐา โชติชัยพิพัฒนา 484.10 
60 นาย อรรถพล บัวสัมฤทธิ ์ 483.59 
61 นางสาว ชัญญา จันทรวงศ 481.88 
62 นางสาว พิชชาพัชร โชติมงคลกุล 481.41 
63 นาย รัชพล ธนะเกียรติวารี 481.11 
64 นางสาว ชัชวรวี กลิ่นหอม 481.08 
65 นางสาว วรัญญา ทองหลอ 480.82 
66 นางสาว กันติยา แกวอยู 480.28 
67 นางสาว ปณฑชนิต จิตตรานุเคราะห 479.72 
68 นาย วุฒิวัฒน โศจิศิริกุล 479.38 
69 นาย ณัฏฐพงศ กาญจนวัฒน 478.90 
70 นางสาว ทรายขวัญ เรืองสุขา 478.48 
71 นาย ปุณณวิช เลิศศิวนนท 477.41 
72 นาย กษิพัฒน สุภาพ่ึง 477.10 
73 นางสาว ภัสราพร วารุลังค 476.60 
74 นาย กิตติวุฒ ิ นิลนิสสัย 476.18 
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ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

75 นางสาว ศรัณยา แกวถาวร 476.16 
76 นางสาว เกวลิน นพคุณ 475.38 
77 นางสาว ธาวิณ ี อยูงาน 474.10 
78 นาย สุพิณ จงสกุล 473.28 
79 นางสาว พรกมล นิยมสุข 473.13 
80 นางสาว กานตชนก กาศสมบูรณ 472.19 
81 นางสาว ดลยรัฐ แปนเจริญ 471.83 
82 นาย พีรานุวัตร ชอบธรรม 471.81 
83 นางสาว อาภัสรา บุญยิ่งวัฒนานนท 471.50 
84 นางสาว กนกวรรณ ทองคํา 467.95 
85 นาย ชารัช ปาทาน 467.71 
86 นางสาว ธันยชนก จตุพนาพร 467.26 
87 นาย พีระ งามเอกเอื้อ 464.64 
88 นาย ชัยนะ เอี่ยมอนุกูล 464.49 
89 นางสาว ธนาวรรณ แกวปลาด 463.85 
90 นางสาว นันทนภัส เหลาอารักษพิบูล 463.35 
91 นางสาว ณิชนันทน กิติพันธกุล 463.33 
92 นาย ณัฐวัฒน วรรณโกมลวัฒน 462.41 
93 นางสาว นัฐฐพร กิตติเสถียรนนท 462.21 
94 นางสาว วิไลวรรณ สุนทรวิภาต 460.66 
95 นางสาว อรรฆราภา กลิ่นจัตุรัส 460.12 
96 นางสาว อมรทิพย ทัดด ี 459.32 
97 นาย เทวัญ เกียรติยศนุสรณ 457.16 
98 นางสาว พุทธิ์อนงค รตารุณ 456.59 
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ลําดับ  
ท่ี คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

99 นาย ณัฐพล เอื้อผาติกุล 456.28 
100 นาย วณต จําปรัตน 455.96 

 
 
 ประกาศ ณ วันที่  17   พฤษภาคม  2553 
 
 (ลงนาม) มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ 
 
 (รองศาสตราจารย ดร. มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ) 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  
 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และขั้นตอนการเขารับการสอบสัมภาษณ 

ในวันท่ี 24  พฤษภาคม  2553    ณ  อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร 
-------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาการปกครอง 
 

1. ผูมีรายชื่อ ลําดับท่ี 1-13 ใหมารายงานตัวเพ่ือยืนยันเขารับการสอบสัมภาษณ ระหวางเวลา 8.00-8.30 น.  
ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และเขารับการสัมภาษณตามลําดับ ระหวางเวลา 8.30-10.00 น. ณ หอง 
สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบสัมภาษณ ภายในวันและ
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 
หมายเหตุ : เมื่อผูมีรายชื่อในลําดับที่ 1-13 รายใดสละสิทธิ ใหผูมีรายชื่อในลําดับถัดไปเขารับการสอบ
สัมภาษณ 

2. ผูมีรายชื่อสํารอง (ลําดับท่ี 14-30) ใหมารายงานตัว เพ่ือสํารองเขารับการสอบสัมภาษณตามลําดับระหวาง
เวลา 10.00-10.30 น. ณ อาคารคณะสังคมศาสตร 1 ชั้น 1 และใหเขารับการสัมภาษณระหวางเวลา 10.30-
12.00 น. ณ หอง สค.1-201 อาคารคณะสังคมศาสตร 1 หากไมมารายงานตัวหรือไมเขารับการสอบสัมภาษณ 
ภายในวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิเขาศึกษา 

3. เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ มีดังนี ้
- รูปถาย สีหรือขาวดํา หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
- บัตรประจําตัวสอบ (ใบแผนเล็กสีชมพู) 

4. เมื่อสอบสัมภาษณเสร็จแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชื่อบัญชีโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ หมายเลขบัญชี 374-0-00732-3 แลวนําใบสําคัญรับเงินมาย่ืนที่ศูนยจัดการศึกษา
โครงการภาคพิเศษ ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. เพ่ือยืนยันสิทธิการเขาศึกษา ถาไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในวัน และเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิในการเขาศึกษา 

5. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 
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รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ (ตัวจริง) ลําดับท่ี  1-13  

 
ลําดับ 
ท่ี คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

1 นางสาว ญาณิศา พัฒนาพลกรสกุล 620.88 
2 นางสาว พิชญา สมวิชัย 607.84 
3 นางสาว กมลลักษณ บุญอนันธนสาร 575.45 
4 นาย เสกขพิสุทธิ ์ เลิศธีระกูล 570.88 
5 นาย นิธิภัทร คงเสรรีัตน 566.02 
6 นาย พิเชฐ  สินทอง 561.11 
7 นาย ณฤธัช หลอไชยกุล 542.88 
8 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ ์ 542.30 
9 นางสาว แพรมาศ นิลวงศ 537.85 
10 นางสาว มุขธิดา คงชม 537.32 
11 นาย อัครพงษ เหลามติ 536.72 
12 นาย ศักรภพน กลับสังข 531.86 
13 นางสาว มัญฑกาญ อึ้งตระกูล 528.16 

 
 

รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ (สํารอง) ลําดับที่ 14- 50  
 

ลําดับ 
ท่ี คํานําหนา ช่ือ  นามสกุล รวม 

14 นางสาว วาสนา คงเพชรสถิตย 524.63 
15 นาย สุรเชษฐ แปนไทย 523.23 
16 นาย อัศวิน อินทรเชษฐ 522.70 
17 นางสาว วีรสุ อัมพรกลิ่นแกว 522.46 
18 นางสาว ณิชมน สิริโสภณพาณิชย 520.94 
19 นางสาว เบญจวรรณ อุสาหะ 520.92 
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ลําดับ 
ท่ี 

คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

20 นางสาว สุนิสา โชคดีสถาพร 514.53 
21 นางสาว ศิรินญา ฉายากุล 512.66 
22 นาย สุทธิเกียรติ แพทยานันท 507.38 
23 นาย สุทธิภัส ชาญศิลป 502.76 
24 นาย นพดล ภมรนาค 501.48 
25 นาย วรัญ ู สกุลสัตยพันธุ 500.52 
26 นาย ธันยนิตย นิติไกรนนท 498.88 
27 นาย ภูรินทร  เจริญขจรกุล 497.27 
28 นางสาว พิมพชนก เกสพานิช 495.88 
29 นาย พงศกร ศรีศิริโรจน 490.78 
30 นาย ศุภณัฐ สนิทวงศ ณ อยุธยา 489.34 
31 นาย โชติธนิต ทองศรีงาม 488.91 
32 นาย ณต ไชยสิทธิ ์ 488.84 
33 นาย ศตวรรษ จันทรา 487.67 
34 นางสาว สราล ี จิตตะยโศธร 487.53 
35 นาย วัชรวิชญ ทองธวัช 486.88 
36 นาย วุฒิภัทร ชัยรัตน 485.69 
37 นางสาว กิติมา ชาญศิลป 485.20 
38 นางสาว ธัญลักษณ ตันพานิช 485.10 
39 นาย สุภวัช เชาวนเกษม 484.66 
40 นางสาว กฤษณา ตวยรักดี 483.98 
41 นางสาว ยุคันธร ขจรเดช 482.49 
42 นางสาว วรัญญา ทองหลอ 480.82 
43 นางสาว ทิพาพร มงคลธีระสกุล 480.79 
44 นางสาว กันติยา แกวอยู 480.28 
45 นาย วสุธร ทองดี 479.91 
46 นาย วุฒิวัฒน โศจิศิริกุล 479.38 
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ลําดับ 

ท่ี 
คํานําหนา ช่ือ นามสกุล รวม 

47 นาย เชฎฐา ฉันทศักดิ์เสถียร 479.23 
48 นางสาว กฤตพร  พิชัยชาญเลิศ 477.30 
49 นางสาว บุณฑริกา  สิงหอาจ 476.99 
50 นาย กิตติวุฒิ นิลนิสสัย 476.18 

 
 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี   17   พฤษภาคม  2553 
 
 (ลงนาม) มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาต ิ
 
 (รองศาสตราจารย ดร. มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ) 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  
 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
 


