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รายวิชา 00 7016  : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ผู้สอน อาจารย์สิริรัตน์  แสงอุทัย 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาที่สอบ 14.30 – 16.00 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5501102045016 นางสาววารินทร ์ ฉายา การจัดการ ขาดสอบ 
2 5601102045005 นางสาวอรุณศร ี สาแก้ว การจัดการ C! 
3 5601102045018 นางสาวรัตนาวด ี มีก่่า การจัดการ C! 
4 5601102045019 นางสาวอิศรา  ประสานทรัพย ์ การจัดการ C! 
5 5601102046018 นางสาววรรณ ี สุมามาร การจัดการ ไม่ผ่าน 
6 5601102046027 นางสาวจุฑามาศ  สีบวัจักร การจัดการ C! 
7 5601102047021 นางสาวพรสดุา ปานรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
8 5601102047024 นางสาวธนัญญา ไสยาศร ี การจัดการ ไม่ผ่าน 
9 5601102047029 นางสาวอนงค์นาถ เขม้นเขตวิทย ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
10 5601102047034 นางสาวรัตนา สุดาทิพย ์ การจัดการ C! 
11 5601102047037 นางสาวสิรินันท์ ธงภักดิ์ การจัดการ C! 
12 5601102047038 นางสาวโศรดา จันทร์ทอง การจัดการ C! 
13 5601102047041 นางสาวสุรตันวด ีโหประพัฒน์ การจัดการ C! 

14 5601102047060 นางสาวมณรีัตน ์เฉลิมเชื้อสุวด ี การจัดการ   ขาดสอบ 

15 5601102047074 นางสาวนันทรัตน ์แย้มโอษฐ ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
16 5601102047090 นางสาวดวงฤทัย วิชัยวงษ ์ การจัดการ C! 
17 5601102047107 นางสาวดาริกา ชาญกิจ การจัดการ ขาดสอบ 
18 5601102047108 นางสาวชนดา เข็มเพ็ชร ์ การจัดการ C! 
19 5601102047113 นางสาวจุฬากร มิเถาวัลย ์ การจัดการ C! 
20 5601102047115 นางสาวทวินันท ์แจงสูงเนิน การจัดการ ไม่ผ่าน 
21 5601102047121 นางสาววรรณภา เรืองแสง การจัดการ ไม่ผ่าน 
22 5601102047136 นางสาวสุพัตรา บุญสิงห์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
23 5601102047151 นางสาวศิริวรรณ ศิริโสม การจัดการ C! 
24 5601102047154 นางสาววิชชุดา ทัดประดิษฐ ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
25 5601102047159 นางสาวธิดารตัน์ เซียงหน ู การจัดการ ไม่ผ่าน 
26 5601102047163 นายจักรกฤษ สมบูรณ์วงศ์ การจัดการ C! 
27 5601102047165 นางสาววิภาพร แสนอุบล การจัดการ C! 
28 5501102047142 นางสาวยุพา ชนะน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
29 5601102047127 นายสาธิต แก้วทิ้ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
30 5401102085024 นายจิรพงษ ์โชคคูณ การตลาด ไม่ผ่าน 
31 5501102085004 นางสาวอรวรรณ จ้อยรักษา การตลาด ไม่ผ่าน 
32 5601102085001 นางสาวพัชรินทร ์พัฒน์ทอง การตลาด ขาดสอบ 
33 5601102085015 นางสาวปัทมวรรณ ปัญรังษ ี การตลาด C! 
34 5601102085016 นางสาวสุพัตรา วงษ์เจริญ การตลาด ไม่ผ่าน 
35 5601102085020 นายพงษ์หลวง สุขศรีดากลุ การตลาด ขาดสอบ 
36 5601102085022 นายชัยธวัช ส่องแสงศักดิ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
37 5601102086002 นางสาวอิสราพร ถีระแก้ว การตลาด C! 
38 5601102086009 นางสาวอุษา พิมพ์อรัญ การตลาด ขาดสอบ 
39 5601102086015 นางสาววารณิ ีจันทะภา การตลาด ขาดสอบ 
40 5601102087004 นางสาวพรนิภา แจ่มจอน การตลาด ไม่ผ่าน 
41 5601102087010 นายรัฐกฤษฏิ ์โรจน์ธนกานนท ์ การตลาด ขาดสอบ 
42 5601102087014 นายนิติพงษ ์กลิ่นตะโก การตลาด C! 
43 5601102087015 นางสาวปิ่นปรากรม สุวรรณบูลย ์ การตลาด ขาดสอบ 
44 5601102087016 นางสาวกีรติกาญจน ์กัญจนพิลักษณ ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
45 5601102087016 นางสาวเรณ ูจันทร์บ่ารุง การตลาด ไม่ผ่าน 
46 5601102087050 นางสาวมณฑาทิพย ์เทศเล็ก การตลาด C! 
47 5601102087061 นางสาวสุรรีัตน์ คุ้มทรัพย ์ การตลาด C! 
48 5601102087066 นางสาวสิริกญัญา ไชยพันโท การตลาด ไม่ผ่าน 
49 5601102087074 นางสาวรุ่งนภา กลดันุ่ม การตลาด ขาดสอบ 
50 5601102087098 นางสาวณัฐกานต์ ด่าทะมลู การตลาด C! 
51 5601102087100 นางสาวภวริศา บรรพสุข การตลาด   C+! 
52 5601102087111 นางสาวจิตรนเรศ สีขมิ้น การตลาด C! 
53 5601102087112 นางสาวนัยนา ภู่สว่าง การตลาด ขาดสอบ 
54 5601102087133 นางสาวศรัญญา หอมเชย การตลาด ไม่ผ่าน 
55 5601102087134 นายพิสุทธ์ิ เผือกผ่อง การตลาด ไม่ผ่าน 
56 5601102087135 นางสาวปิณฑริา ออเรืองเอก การตลาด ขาดสอบ 
57 5601102087141 นางสาวจุฑารตัน์ ปีจตรุัส การตลาด ขาดสอบ 
58 5601102087147 นายเทิดศักดิ ์แช่มชูกุล การตลาด ไม่ผ่าน 
59 5601102087036 นางสาวฐานุตรา วงษ์ศรี การตลาด ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
60 5601102087037 นางสาวธัญญ์นภัส วราธรธรสีิทธ์ิ การตลาด C! 
61 5501102055004 นายพัสกรณ ์รักแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
62 5501102056006 นาย กีรต ิโกศลชวาล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
63 5501102057030 นางสาวอังควิภา สุขสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ- 
64 5501102057047 นายเทพพิทักษ ์ลัทธิวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ- 
65 5501102057050 นางสาวชมพูนุช ทุมวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
66 5601102056001 นางสาวจิราศณิีย ์ดีท่ามา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
67 5601102056002 นายธรรมศักดิ์ ทองค่า คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
68 5601102056004 นายณัฐวุฒิ ทองแท้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
69 5601102056006 นายกิตตริัช สุธาพรภัทร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
70 5601102056010 นายสุธ ีสวัสด ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
71 5601102057003 นางสาวอารยา กองจินดา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
72 5601102057010 นายเสฎฐพันธ ์ภักดีแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
73 5601102057034 นายวีรพงศ ์ทองฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
74 5601102057035 นายกนกพล จันทร์ปราง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
75 5601102057036 นางสาวพรทิพย์ กองโกย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
76 5601102057057 นางสาวคุณภัฏ กรมไธสง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
77 5601102057069 นายกิตติพงษ ์การบรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
78 5501102056003 นาย เอกพันธ ์ใจกว้าง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
79 5601102095009 นางสาวกัลยา ศิริภสัสร การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
80 5601102095014 นางสาวอัจฉรา เสวิคาร การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
81 5601102095017 นายณรงค์ชัย ฮุย การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
82 5601102095018 นายปรัชญา อินทรทูต การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
83 5601102095023 นายพิพัฒน์พล นพนันท์พงศ์ การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
84 5601102097040 นางสาวชุติญา เผ่าจินดา การจัดการโลจิสติกส ์ ไม่ผ่าน 
85 5601102097041 นางสาวชุติมันต์ เผ่าจินดา การจัดการโลจิสติกส ์ ไม่ผ่าน 
86 5601102097059 นางสาวยุวด ีพงษ์อภิธนาเลิศ การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
87 5601103076021 นายวิทูร ฉลาดเชี่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ C! 
88 5601103076026 นายศตวรรษ มาท้าว เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
89 5601103077001 นางสาวชฎานุช วิริยะพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
90 5601103077014 นางสาวสวรรยา ยังฉิม เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
91 5501103075022 นายนัทท ีศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
92 5501103077055 นายชวลิต ค่าเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ C+! 
93 5401104067096 นางสาวกาญจนา  คงเดช  การบัญชี ไม่ผ่าน 
94 5501104065008 นางสาวปิยนาถ  กิ่งทอง  การบัญชี ขาดสอบ 
95 5501104065019 นางสาวศุภมาศ  ไชยเจริฐ  การบัญชี C! 
96 5501104065020 นายบอย  มาว่อง  การบัญชี ขาดสอบ 
97 5501104067016 นางสาวจิตรสุดา จติร์ประสงค์  การบัญชี ไม่ผ่าน 
98 5501104067038 นางสาวธิดา ประเสริฐสังข ์ การบัญชี C! 
99 5501104067044 นางสาวสุรางคนางค์ บุญมา  การบัญชี ขาดสอบ 
100 5501104067073 นางสาวแสงดาว ยอดสิงห ์ การบัญชี C+! 
101 5501104066019 นางสาวพัชรีสาน แก้วโคกกลาง  การบัญชี C+! 
102 5501104066039 นางสาวรุจิรา เลิศสงคราม  การบัญชี C! 
103 5601104065004 นางสาวอิศรา พิทักษ์เดช  การบัญชี C! 
104 5601104065009 นางสาวสณุิสา พยอมหอม  การบัญชี C! 
105 5601104065029 นายกิตติเพชร บญุจาด  การบัญชี ขาดสอบ 
106 5601104066035 นางสาวดลหทัย เปรมธนะ  การบัญชี ขาดสอบ 
107 5601104066046 นางสาวชลลดา เมืองมลู  การบัญชี C! 
108 5601104067031 นางสาวกรรณิการ์ คา่ชุมภ ู การบัญชี ขาดสอบ 
109 5601104067046 นางสาววราภรณ์ สุวรรณสาร  การบัญชี ขาดสอบ 
110 5601104067066 นางสาวจิดาภา ทรงภูม ิ การบัญชี C! 
111 5601104067108 นางสาวภัชริดา ขันทอง  การบัญชี C! 
112 5601104067121 นางสาวสุพัตรา สุขศร ี การบัญชี ขาดสอบ 
113 5601104067123 นางสาววิมลมณ ีแก้วมุกดา  การบัญชี C! 
114 5601104067145 นางสาววิภาดา ผาโคตร  การบัญชี B! 
115 5601104067164 นางสาวอริสา จุทสิงห ์ การบัญชี ไม่ผ่าน 
116 5601104067181 นางสาวพิมพิลัย ไชยชะนะ  การบัญชี ขาดสอบ 
117 5601104067195 นางสาวสุรีวรรณ มาล ี การบัญชี ขาดสอบ 

 
 
 
 


