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รายวิชา 00 7015  : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ผู้สอน อาจารย์หัทยา  แย้มชุติ 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาที่สอบ 09.00 – 10.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5501102047001 นางสาววรภร  ดาราเย็น การจัดการ C! 
2 5501102047004 นางสาวณัฐณิชา พันธ์นาม การจัดการ C! 
3 5601102045018 นางสาวรัตนาวด ี มีก่ า การจัดการ C+! 
4 5601102045019 นางสาวอิศรา  ประสานทรัพย ์ การจัดการ B! 
5 5601102046010 นางอัมพิกา  เพชรศรี การจัดการ ขาดสอบ 
6 5601102046034 นางสาววิภา  ธรรมวงค์ การจัดการ ขาดสอบ 
7 5601102046028 นายเทียนชัย  จงเพลินนภาพร การจัดการ ขาดสอบ 
8 5601102047007 นางสาวศิริวรรณ จีบภิญโญ การจัดการ C+! 
9 5601102047016 นายฐานัส ฮ้อจงเจรญิ การจัดการ ขาดสอบ 
10 5601102047021 นางสาวพรสดุา ปานรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
11 5601102047025 นางสาวสุภัทรา บุญรอต การจัดการ B! 
12 5601102047030 นางสาวนงลักษณ ์งาชัยภูมิ การจัดการ C! 
13 5601102047078 นางสาวนงนภัส ขันเพชร์ การจัดการ B! 
14 5601102047086 นางสาวพรพิมล สุขสินธ ู การจัดการ C+! 
15 5601102047087 นางสาวศิริกลุ ศรีจันทร ์ การจัดการ ขาดสอบ 
16 5601102047089 นางสาวบุศรา จ าปาค า การจัดการ C+! 
17 5601102047091 นางสาวสุจติรา พิมพ์สวัสดิ ์ การจัดการ ขาดสอบ 
18 5601102047116 นายธนวัฒน์ วงศ์สิทธ์ิ การจัดการ B! 
19 5601102047121 นางสาววรรณภา เรืองแสง การจัดการ C! 
20 5601102047125 นางสาวรัตนา วรรณชนะ การจัดการ B! 
21 5601102047128 นางสาววรารตัน ์แก้วอ่วม การจัดการ ขาดสอบ 
22 5601102047129 นางสาวพรทิพย ์เติมต่อ การจัดการ ขาดสอบ 
23 5601102047130 นางสาวจุฑามาศ พาชาวนา การจัดการ ขาดสอบ 
24 5601102047145 นางสาวเบญจพร หว่างตาล การจัดการ B! 
25 5601102047150 นางสาวภวันรตัน ์ขาวปะค า การจัดการ B! 
26 5601102047151 นางสาวศิริวรรณ ศิริโสม การจัดการ C! 
27 5601102047153 นางสาวสุนันทา คุ้มทรัพย ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
28 5601102047159 นางสาวธิดารตัน ์เซียงหน ู การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
29 5601102047163 นายจักรกฤษ สมบูรณ์วงศ์ การจัดการ C+! 
30 5401102044005 นายพันธ์ศักดิ ์อ่วมอ้อ การจัดการ C+! 
31 5401102044007 นายสมพร  สุวรรณ ์ การจัดการ C! 
32 5401102085024 นายจิรพงษ ์โชคคูณ การตลาด ไม่ผ่าน 
33 5401102085030 นางสาวสุรีพร แจงเจรญิ การตลาด C! 
34 5501102085004 นางสาวอรวรรณ จ้อยรักษา การตลาด C+! 
35 5501102086002 นายธงชัย แสงทอง การตลาด ไม่ผ่าน 
36 5501102087032 นางสาวนภาพร วงศ์เอาะ การตลาด C! 
37 5601102085005 นางสาวสุกัญญา หอมวงค ์ การตลาด C! 
38 5601102085006 นางสาววิลาวัลย ์มิ่งขวัญ การตลาด C! 
39 5601102085016 นางสาวสุพัตรา วงษ์เจริญ การตลาด C+! 
40 5601102085022 นายชัยธวัช ส่องแสงศักดิ์ การตลาด C+! 
41 5601102086002 นางสาวอิสราพร ถีระแก้ว การตลาด B! 
42 5601102086020 นายก่อเกียรต ิศรีมะณ ี การตลาด C+! 
43 5601102087001 นางสาวเยาวลักษณ์ รม่ยอถิ่นดง การตลาด C+! 
44 5601102087010 นายรัฐกฤษฏิ ์โรจน์ธนกานนท ์ การตลาด ขาดสอบ 
45 5601102087057 นางสาวจรรยา สุริย์พุธ การตลาด C+! 
46 5601102087061 นางสาวสุรรีัตน์ คุ้มทรัพย ์ การตลาด C! 
47 5601102087063 นางสาวปิยะมาศ แจ้งจ ารสั การตลาด ไม่ผ่าน 
48 5601102087066 นางสาวสิริกญัญา ไชยพันโท การตลาด ขาดสอบ 
49 5601102087098 นางสาวณัฐกานต์ ด าทะมลู การตลาด C+! 
50 5601102087100 นางสาวภวริศา บรรพสุข การตลาด B! 
51 5601102087105 นางสาวอภิญญา ฉิมพาลี การตลาด C! 
52 5601102087106 นางสาวพัชรีพรรณ ตือติ่ง การตลาด C! 
53 5601102087108 นางสาวทิราภรณ์นาใจคง การตลาด C! 
54 5601102087109 นางสาวภลดา เพชรสุวรรณ การตลาด ไม่ผ่าน 
55 5601102087111 นางสาวจิตรนเรศ สีขมิ้น การตลาด B! 
56 5601102087135 นางสาวปิณฑริา ออเรืองเอก การตลาด ขาดสอบ 
57 5601102087141 นางสาวจุฑารตัน์ ปีจตรุัส การตลาด ขาดสอบ 
58 5601102087147 นายเทิดศักดิ ์แช่มชูกุล การตลาด ไม่ผ่าน 
59 5601102087042 นางสาวจามิกา เสมสายันต ์ การตลาด C+! 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
60 5601102087036 นางสาวฐานุตรา วงษ์ศรี การตลาด C! 
61 5501102055004 นายพัสกรณ ์รักแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
62 5501102057004 นางสาวมัลลิกา แก้วประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
63 5501102057041 นายอนิรุทธิ ์ยามใสย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
64 5501102057046 นายเจตนิพัทธ์ พันธ์พีระพิชย์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
65 5501102057052 นางสาวอัญชล ีชนไพโรจน ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
66 5601102056006 นายกิตตริัช สุธาพรภัทร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
67 5601102057001 นางสาวสร้อยสุวรรณ อุ่นพันธ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
68 5601102057006 นายอภิรักษ ์แสงวิมาน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
69 5601102057036 นางสาวพรทิพย ์กองโกย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
70 5601102057037 นางสาวจิราพร หรุ่นโพธ์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
71 5601102095012 นายณัฐภัทร งอกงาม การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
72 5601102095018 นายปรัชญา อินทรทูต การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
73 5601102097014 นางสาวศมนพร โพธิ์ม่วง การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
74 5601102097029 นางสาวบุษบา  ใจกลาง การจัดการโลจิสติกส ์ C+! 
75 5601102097040 นางสาวชุติญา เผ่าจินดา การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
76 5601102097041 นางสาวชุติมันต์ เผ่าจินดา การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
77 5601103076021 นายวิทูร ฉลาดเชี่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ C! 
78 5601103077021 นางสาววงศ์ทอง สองปราบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
79 5601103077024 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีพราย เทคโนโลยีสารสนเทศ B! 
80 5601103077016 นายจตุพล โนนทะขัน เทคโนโลยีสารสนเทศ C+! 
81 5601103077041 นายอิศรา ค าศร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ C+! 
82 5401104067096 นางสาวกาญจนา  คงเดช  การบัญชี C! 
83 5501104067009 นางสาวอัจฉราวรรณ เคียงคุณ  การบัญชี B! 
84 5501104067038 นางสาวธิดา ประเสริฐสังข ์ การบัญชี C! 
85 5501104067078 นางสาวเต็มสิริ อยู่อ้น  การบัญชี B! 
86 5501104067081 นางสาวกมลชนก ศรีต่างวงษ ์ การบัญชี ขาดสอบ 
87 5601104065019 นางสาวละอองดาว สตัย์จีบ  การบัญชี C! 
88 5601104067031 นางสาวกรรณิการ์ ค าชุมภ ู การบัญชี ขาดสอบ 
89 5601104067047 นางเพชรรัตน์ จันทร์ทิพย ์ การบัญชี C! 
90 5601104067073 นางสาวธนิษฐา แก้วพิทักษ์  การบัญชี ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
91 5601104067076 นายสมพร เกาตาก ู การบัญชี C+! 
92 5601104067108 นางสาวภัชริดา ขันทอง  การบัญชี C+! 
93 5601104067145 นางสาววิภาดา ผาโคตร  การบัญชี B! 
94 5601104067186 นางสาวศิโรรัตน์ เกตุแก้ว  การบัญชี ขาดสอบ 
95 5601104067195 นางสาวสุรีวรรณ มาล ี การบัญชี ขาดสอบ 
96 5601103077008 นายชินวัฒน ์มะลิซ้อน เทคโนโลยีสารสนเทศ C+! 
97 5601103077035 นายปวรุตม ์พึ่งบัว เทคโนโลยีสารสนเทศ B! 
98 5501104067044 นางสาวสุรางคนางค์ บุญมา  การบัญชี C! 
99 5601104067149 นางสาวอรทัย มอญปาก การบัญชี C+! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


