
# รหัสนิสิต ชือ่ - นามสกุล คณะ ระดับ Score Result

1 57060366 Mrs.Myat Mon Yee วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาโท 83 ผ่าน

2 57070570 Ms.Su Su Hlaing แพทยศาสตร์ ระดับปริญญาโท 74 ผ่าน

3 57060359 Ms.Masyitha Wahid Saleng วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 67 ผ่าน

4 57060076 Ms.Srey Aun Khim วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

5 57060373 Mr.Thant Sin บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 75 ผ่าน

6 57060052 Ms.Sokuntheary Chorn วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 67 ผ่าน

7 57030208 Mr.Kim Chhean Chhon บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

8 57064579 Mr.Ivan Tendo วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาโท 82 ผ่าน

9 57064432 Mr.Ghebreslasie Sium Zecarias เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาโท 77 ผ่าน

10 57062285 นางสาวกาญจนา บุญมาก วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาโท

11 55070602 นางนิตยา บุตรสุข ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 42 ไมผ่่าน

12 53030660 นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

13 56073442 นางสาววัลลี ยามสุข ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

14 57072505 นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

15 56030803 นายปิยรัตน์ เปาเล้ง วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 53 ไมผ่่าน

16 56071455 นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

17 56071776 นางสาวเพ็ญนภา จินดามัง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

18 55070114 นางสาวขนิษฐา ศรีวัง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

19 56073350 นางสาวฉัตรดาว คล่่าคง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

20 57031908 นางสาวดาวรุ่ง ฟักทอง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 73 ผ่าน

ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT

Score of NU Writing Proficiency Test  (Test Date: 1st March, 2015)



# รหัสนิสิต ชือ่ - นามสกุล คณะ ระดับ Score Result

21 52031804 นางสาวปาณิสรา จันทร์แจ้ง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 74 ผ่าน

22 57063473 นางสาวภิรัลญากาญจณ์ เสือเพ็ง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

23 55071142 นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

24 57072796 นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่าง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

25 55080182 นางสาววาสนา กล่อมคง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

26 56063603 นางสาวสุชานัน แจ่มประแดง วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

27 54031413 นางสาวอาภากร โพธิด์ง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

28 56072568 นางพัชรินทร์ คะใจ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

29 53030592 นางชมชไม พงศ์ศรีโรจน์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 60 ไมผ่่าน

30 57070990 นางเบญจมาศ เสง่ียมอยู่ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 33 ไมผ่่าน

31 55031450 นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 64 ไมผ่่าน

32 57072680 นางสาวพิมพ์ชนก สุขเจริญ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 84 ผ่าน

33 55062867 นางกฤษติยาภรณ์ สถิตย์วรหิรัญ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาโท

34 57062308 นายปราการ สุวรรณเจริญ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาโท 62 ผ่าน

35 56073503 นางสาวแสงระวี โคกครุฑ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 61 ผ่าน

36 57030222 นายทวีแสง พูลพุฒ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาเอก 54 ไมผ่่าน

37 55071067 นางมะลิ กุยสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

38 55061747 นางสาวหฤทัย ปัญสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

39 57031977 นายเอกลักษณ์ วงแวด เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 59 ไมผ่่าน

40 57060823 นายปัญณธร เพ็งยอด ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

41 56030605 นายณัฐดนัย ค่าขาด วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 64 ไมผ่่าน
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42 57072406 นางสาวธัญชนก อินหาดกรวด ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

43 56063887 นางสาวนงค์รักษ์ ก่าเนิด พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 53 ไมผ่่าน

44 56062729 นางสาวปุณณาสา ชมกรุด สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท 46 ไมผ่่าน

45 57062322 นางสาววรรณิตา ทองพัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

46 57060854 นายศราภัฐช์ ข่าปลอด ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

47 57030642 นางสาวพาณี ศรีวิภาต มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

48 55030668 นางสาววิชชุดา สมจิต ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 36 ไมผ่่าน

49 56030636 นายนนท์ แสนประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 62 ไมผ่่าน

50 57031045 นางสาวจันทิรา สนิท สหเวชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 54 ไมผ่่าน

51 56072636 นางรัตนา ทนุชน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 30 ไมผ่่าน

52 57072789 นางรัตนา เอี่ยมอ่อน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

53 53040027 นายกิติศาสตร์ กระบวน เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาเอก 58 ไมผ่่าน

54 55070688 นายบันจวบ ก้อฝ้ัน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

55 56072407 นางจิราทิพย์ ใจแสน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

56 56072476 นางสาวทิวาโย ธูปเทียน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

57 55070749 นางสาวปริญญา ยิ้มยวน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

58 56064327 นางสาวมธุสร วงศ์อ่อน เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

59 52040134 นางสาววรรณฉัตร ใจยะสัน เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 83 ผ่าน

60 57030598 นางสาวอัญชลี ทองเสน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 56 ไมผ่่าน

61 52030180 นายฐาปณพงค์ เทพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

62 57031854 นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 62 ไมผ่่าน
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63 56073466 นางสาวสตรีรัตน์ ต้ังมีลาภ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 71 ผ่าน

64 55071197 นางรุ่งฤดี ทองแซม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

65 54031406 นายสมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 58 ไมผ่่าน

66 57062827 นายนิชวัฒน์ ไปยะพรหม สหเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท 79 ผ่าน

67 55071296 นายวันชัย เพชรทิม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 70 ผ่าน

68 53030516 นายจิระ ประสพธรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก

69 56030292 นางสาวทิพย์วรรณ พะยอมหอม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 52 ไมผ่่าน

70 55061150 นางสาวสมสมัย ม่วงแย้ม พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

71 54060161 นางสาวสุธาสินี ขุนทองนุ่ม มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท 89 ผ่าน

72 56073473 นางสาวสุพรรณิษา เพชรน่าชม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

73 53030059 นางพิทยาภรณ์ พิชญวงศ์กุลชัย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

74 56072551 นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

75 57072888 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 72 ผ่าน

76 55061129 นางเพ็ญพร สายวิจิตร พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 69 ผ่าน

77 55061051 นางสาวณัฐธยาน์ พฤทธิธ์นัตพร พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

78 56072483 นางสาวนัดดา ลือหาร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

79 55071975 นางสาวสุชีวัน กิตติจารุขจร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

80 55071647 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

81 57072536 นางศิริลักษณ์ ไกรกิจราษฎร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 50 ไมผ่่าน

82 57030055 นางดรุณี ปัญจรัตนากร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 62 ไมผ่่าน

83 54040217 นายจักรินทร์ ศรีวิไล เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 80 ผ่าน
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84 56072803 นางสุพรรษา ด่านเจริญกิจกุล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

85 57031373 นายอรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 51 ไมผ่่าน

86 55070572 นางนเรนทร พยอมหวล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 52 ไมผ่่าน

87 57031960 นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

88 56072858 นางสาวปุณยนุช ภัทรมล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

89 57030420 นางสาวภัทรนภา นิ่มตระกูล เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 78 ผ่าน

90 54020103 นางสาวภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

91 56031138 นางสาวเพ็ญภรณ์ เหล่ียวเจริญวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 77 ผ่าน

92 57063480 นายเอกสิษฐ์ หาแก้ว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

93 56030711 นางสาวบุพชาติ คันธิยงค์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก 0 ไมผ่่าน

94 53040072 นางสาวพรนภา สุตะวงค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาเอก

95 57072772 นางสาวรังสินันท์ แก้วประสงค์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 72 ผ่าน

96 57031298 นางสาวกาญจนา คล่องแคล่ว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 61 ไมผ่่าน

97 56074128 นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

98 57032073 นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 82 ผ่าน

99 57072567 นางสาวอิษฎาภรณ์ ภูร่ะหงษ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 61 ผ่าน

100 56031497 นายสุวิชา พุทธารัตน์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

101 56031527 นายพงศ์ศิริ หงส์พันธ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

102 53030608 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 63 ไมผ่่าน

103 56072872 นางอัชรา คุณแสนใส ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 29 ไมผ่่าน

104 55062942 นางอิสยาภรณ์ สุวรรณศิลป์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาโท
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ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT



# รหัสนิสิต ชือ่ - นามสกุล คณะ ระดับ Score Result

105 55071449 นายศักด์ิไทย สิงห์ลอ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

106 55061693 นางสาวศุจิรัตน์ บุญลือ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 76 ผ่าน

107 56031909 นางสาวนัทธ์หทัย หลงสะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน

108 56031428 นายชูศักด์ิ รักเสนาะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 33 ไมผ่่าน

109 54020202 นายธนัณชัย สิงห์มาตย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 60 ไมผ่่าน

110 53030165 นางอรทัย ยศปัญญา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 0 ไมผ่่าน

111 55071654 นางสุมิตรา กล่ินบุบผา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

112 56072391 นางจิรัชญา พันเพา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 20 ไมผ่่าน

113 55071371 นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ห้า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 81 ผ่าน

114 55071524 นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 81 ผ่าน

115 56050047 นายสถาพร สาภา วิทยาลัยเพือ่การค้นคว้าระดับรากฐาน ระดับปริญญาเอก 71 ผ่าน

116 56031237 นางมธุรส เวียงสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 53 ไมผ่่าน

117 55030743 นางสุดจินดา ปานค่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 41 ไมผ่่าน

118 55071470 นางสาวศุลิษา ฟูค่า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 69 ผ่าน

119 56071479 นางสาวรัฏชญา อัมไพรสวัสดิ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 66 ผ่าน

120 53020029 นางสาวอนงค์วรรณ ฤทธิช์ัยภูมิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 48 ไมผ่่าน

121 55061105 นางปานทิพย์ จิ๋วรี พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท

122 54031093 นางยุพา สุวรรณมณี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน

123 54030522 นางวิยะดา มีศรี มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 72 ผ่าน

124 56031701 นางสาวฮูดา แวหะยี แพทยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

125 56060343 นางสาวณัฎชารี กัณทะเกตุ พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 40 ไมผ่่าน
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