
ประกาศ 
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท   
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 1   วันที่ 9 พฤศจิกายน  2551  

 
ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล คะแนน ผลการสอบ 

1 นางสาวสุมาลี  สวนทอง 51 ไมผาน 

2 นางสาวจุฑาทิพย งามชื่นสุวรรณ 47 ไมผาน 

3 นางสาวกัญญา ชอจันทร 51 ไมผาน 

4 นางสาวรุงรัช แสงหล่ํา 51 ไมผาน 

5 นางสินีนาฎ แจมปญญา 60 ผาน 

6 นางสาวสุคนธา จันทวุฒิพร 42 ไมผาน 

7 นางสาวนัทธมณ สิทธิสาร 42 ไมผาน 

8 นางสาวจิตรานุช ศิริมณีบุญ 54 ไมผาน 

9 นางสาวปญพร ฤทธ์ิสมบูรณ 60 ผาน 

10 นายจรัล จันทรพนอรักษ 57 ไมผาน 

11 นางรัชนี สุขสวาง 49 ไมผาน 

12 นางสาวธนภรณ พานิชสุโข 50 ไมผาน 

13 นางสาวนุจรี กลิ่นชื่น 47 ไมผาน 

14 นางสาวอมรรัตน แซยอ 51 ไมผาน 

15 นางสาวปยานุช เนียมหวาน 50 ไมผาน 

16 นายเกรียงไกร บริสุทธ์ิ 62 ผาน 

17 นายชัยณรงค กลิ่นอยู 35 ไมผาน 

18 นางสาววรรณภา เดชมา 39 ไมผาน 

19 นางสาวจงกล ผิวบางกลู 47 ไมผาน 

20 นางสาวรตวร ชวยครุฑ 47 ไมผาน 

21 นางสาวยุพดี สุดยา 55 ไมผาน 

22 นางสาวเบญจา หยดยอย 53 ไมผาน 

23 นางสาวสชุาดา ยิ่งยืน 55 ไมผาน 

24 นางสาวสุพร อยูจันทร 63 ผาน 

25 นางสาวอรวรรณ บุญเดชกมล ขาดสอบ ไมผาน 

26 นางสาวทัศนียา บุญชู 38 ไมผาน 

27 นางสาวณัจฉรียา กิ่งวัน 42 ไมผาน 

28 นายชินพันธ ยาทิพย 63 ผาน 

29 นางสาวศรัณชณา จินตนากูล 52 ไมผาน 



ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล คะแนน ผลการสอบ 

30 นางกษมา ถีระแกว 60 ผาน 

31 นางสาวกสุุมา นัยนภาเลิศ 40 ไมผาน 

32 นายชัยพร เหมะ 64 ผาน 

33 นางสาววราพร สุดโต 36 ไมผาน 

34 นางวิไลวรรณ เติมปติพงศ 31 ไมผาน 

35 นางวีนา โปรานานนท 48 ไมผาน 

36 นางสาวสาวิตรี เนียมเปรม 60 ผาน 

37 นางสุภาวดี พุมไสว 49 ไมผาน 

38 นางสาวอรวรรณ ศิริพราหมณกุล 52 ไมผาน 

39 นางอารมย พวงกลิ่น 42 ไมผาน 

40 นางาสวศิวพร ระงับภัย 51 ไมผาน 

41 นางสาววราลักษณ อารีประยูรกิจ 66 ผาน 

42 นางสาววไิลลักษณ สัมประเสริฐ 79 ผาน 

43 นางทัศนีย โคตรมณี 43 ไมผาน 

44 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกลุ 35 ไมผาน 

45 นางสาวนันทรัตน รอดเลิศงาม 57 ไมผาน 

46 นางสาวนิอร กลิ่นแกว 51 ไมผาน 

47 นางนุสรา เดนอุดม 40 ไมผาน 

48 นางวัชรี สมคะเนย 47 ไมผาน 

49 นางวิภารัตน สัมนักษร 48 ไมผาน 

50 นางสาวกนกพรรณ ซําประชา ขาดสอบ ไมผาน 

51 นางพรภิมล ธีระตระกูลชยั 41 ไมผาน 

52 นางสาวภณิตา คุมสมบัติ 53 ไมผาน 

53 นางพิศมัย มีกลิ่นหอม 39 ไมผาน 

54 นายณัฐวุฒิ วงษภักดี 33 ไมผาน 

55 นายชํานาญวิทย อภิชาติตรากูล 60 ผาน 

56 นางสาวสชุาดา รังคพุทธมานะ 63 ผาน 

57 นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคํา 41 ไมผาน 

58 นางสาวธนัญญา ยอดอินทร 48 ไมผาน 

59 นางสาวสุรีย แชมชอย 65 ผาน 

60 นางสาวอโณทัย นิทัศนกุศล 49 ไมผาน 

61 นางสาวละมัย บุตรลพ 41 ไมผาน 

62 นางสาวรุงอรุณ บัวพก 41 ไมผาน 

63 นางสาวมณีรัตน คลังนาค 53 ไมผาน 



ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล คะแนน ผลการสอบ 

64 นางสาววลัยพร  แพงศิริ 60 ผาน 

65 นายนิธิธร บัณฑิตขจร 44 ไมผาน 

66 นายสวรุจ เอี่ยมเสือ 36 ไมผาน 

67 นางสาวศุภพิชญ ณ ลําพูน 72 ผาน 

68 นางสาวปรินทร ล.ตระกูล 45 ไมผาน 

69 นางสาวศิรัชญา รักษพรหม 46 ไมผาน 

70 นายเกตุผล โรจชยาภรณ 44 ไมผาน 

71 นายธนภัทร โรจชยาภรณ 66 ผาน 

72 นายกรีฑา เสือผอง 36 ไมผาน 

73 นายธัชพล เตาวิเศษ 35 ไมผาน 

74 นางสาวสุคนทิพย ศราวุฒิชัย 68 ผาน 

75 นางสาวนันทนา โรจนวรชวลิต 71 ผาน 

 
 

หมายเหตุ : เกณฑการผานน้ัน  ผูสอบจะตองไดคะแนนในการสอบไมนอยวา 60%  ของคะแนนสอบ 
 นักศึกษาท่ีไมผาน ใหนักศึกษารอสมัครสอบใหมอีกครั้ง โดยทางคณะบริหารธุรกิจจะแจงใหทราบภายหลัง  
 (ประมาณเดือนมกราคม 2552) 
 จํานวนผูสอบผาน    18 คน       
 จํานวนผูสอบไมผาน         55 คน    
 จํานวนผูขาดสอบ               2  คน  
 รวมทั้งสิ้น                        75 คน  
             
 
              ประกาศ ณ วันท่ี 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 
  
 
 

     วาท่ีรอยตรี            
 (  ผูชวยศาสตราจารยวัชระ   โพธิสรณ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 

 


