
มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งท่ี 1 

 

00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป  หน้า 1 

รายวิชา 00 8000  : คณิตศาสตร์ทั่วไป 

ผู้สอน อาจารย์ไพโรจน์  แจ่มศรี 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลาที่สอบ 14.30 – 16.00 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 

1 5501102047031 นางสาวสุริยาพร จันทร์นอก การจัดการ ขาดสอบ 
2 5501102047034 นายนที  มณีรัตน์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
3 5601102045001 นางสาววราลักษณ์  รถหวั่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
4 5601102045005 นางสาวอรุณศรี  สาแก้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
5 5601102045006 นางสาวอัจฉราพร  เจริญสุข การจัดการ ไม่ผ่าน 
6 5601102045011 นางสาววนิดา  โพธิ์แค การจัดการ ไม่ผ่าน 
7 56001102045023 นางสาวสมฤดี  ค าพ่ึงพร การจัดการ ไม่ผ่าน 
8 5601102046007 นางสาวทิพย์พิมล  ค าหอม การจัดการ B! 
9 5601102046010 นางอัมพิกา  เพชรศรี การจัดการ ขาดสอบ 
10 5601102046011 นางสาวเปมิกา  ปั้นสุขสวัสดิ ์ การจัดการ C! 
11 5601102046018 นางสาววรรณี  สุมามาร การจัดการ C! 
12 5601102046020 นายธีรวุทธ  สังขดิษฐ์ การจัดการ C+! 
13 5601102046021 นางสาวนาตยา  บัวไสว การจัดการ C+! 
14 5601102046027 นางสาวจุฑามาศ  สีบัวจักร การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5601102046031 นางสาววิลาวรรณ  หอมพะนา การจัดการ B! 
16 5601102046034 นางสาววิภา  ธรรมวงค์ การจัดการ ขาดสอบ 
17 5601102046034 นางสาวกรรณิการ์  รอดธานี การจัดการ C! 
18 5601102046035 นายมารุต  เครือนาค การจัดการ C! 
19 5601102046003 นางสาวโสรญา  ยั้งประยุทธ์ การจัดการ ขาดสอบ 
20 5601102047007 นางสาวศิริวรรณ จีบภิญโญ การจัดการ C! 
21 5601102047008 นางสาววนิดา ค าตา การจัดการ C+! 
22 5601102047010 นางสาวทิพวรรณ แหยมอุบล การจัดการ C+! 
23 5601102047011 นางสาวพัชรี ศรีนอก การจัดการ C+! 
24 5601102047017 นางสาวสมถวิล เสือสง่า การจัดการ ไม่ผ่าน 
25 5601102047021 นางสาวพรสุดา ปานรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
26 5601102047022 นางสาวจิราพรรณ ศรีโมรา การจัดการ ขาดสอบ 
27 5601102047023 นางสาวสุกัญญา สุภาสูรย ์ การจัดการ ขาดสอบ 
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28 5601102047024 นางสาวธนัญญา ไสยาศรี การจัดการ C+! 
29 5601102047025 นางสาวสุภัทรา บุญรอต การจัดการ C+! 
30 5601102047030 นางสาวนงลักษณ์ งาชัยภูมิ การจัดการ C! 
31 5601102047034 นางสาวรัตนา สุดาทิพย์ การจัดการ C+! 
32 5601102047042 นางสาวปราณี ปะทิรก การจัดการ C! 
33 5601102047043 นายไพรัตน์ มุ่งเย็นกลาง การจัดการ C+! 
34 5601102047049 นางสาวญาณินทร โตวณิชย์ การจัดการ B! 
35 5601102047050 นางสาวจงกล จงศรีวัฒนาพร การจัดการ C! 
36 5601102047052 นายณัฐวุฒิ พระสว่าง การจัดการ B! 
37 5601102047053 นางสาวสายฝน พงษ์กล้าหาญ การจัดการ B! 
38 5601102047062 นายพีรพล ชโยดมสกุล การจัดการ C+! 
39 5601102047063 นางสาวอนงค์ลักณ์ หาญสัตย์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
40 5601102047070 นางสาวสุมาภรณ์ ธาระสิทธิ์ การจัดการ ขาดสอบ 
41 5601102047071 นายชาญ คุ้มศิริ การจัดการ ไม่ผ่าน 
42 5601102047074 นางสาวนันทรัตน์ แย้มโอษฐ์ การจัดการ B! 
43 5601102047077 นางสาวณัฏฐกัณฐ์ โพร้งน้อย การจัดการ C! 
44 5601102047089 นางสาวบุศรา จ าปาค า การจัดการ ขาดสอบ 
45 5601102047098 นางสาวสมฤทัย สุขแปดริ้ว การจัดการ ขาดสอบ 
46 5601102047099 นางสาวเกศรา เจริญรัตน์ การจัดการ ขาดสอบ 
47 5601102047101 นางสาวนาตยา คงเกษม การจัดการ C! 
48 5601102047104 นายบุญช่วย เกตุวรวุฒิชัย การจัดการ C! 
49 5601102047107 นางสาวดาริกา ชาญกิจ การจัดการ ขาดสอบ 
50 5601102047108 นางสาวชนดา เข็มเพ็ชร์ การจัดการ C! 
51 5601102047110 นายอุทัย มาศยะ การจัดการ B! 
52 5601102047111 นายคุณากร พาราศรี การจัดการ ขาดสอบ 
53 5601102047114 นางสาวจิราภรณ์ อินสาย การจัดการ C+! 
54 5601102047116 นายธนวัฒน์ วงศ์สิทธิ ์ การจัดการ B! 
55 5601102047119 นางสาวพินทุสร อัตตะผึก การจัดการ B! 
56 5601102047123 นางสาวขนิษฐา ขวัญสวัสดิ์ การจัดการ C! 
57 5601102047125 นางสาวรัตนา วรรณชนะ การจัดการ B! 
58 5601102047128 นางสาววรารัตน์ แก้วอ่วม การจัดการ ไม่ผ่าน 
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59 5601102047133 นางสาวเรวดี ศรีวะรมย ์ การจัดการ B! 
60 5601102047134 นายปัญญา โอชารส การจัดการ ขาดสอบ 
61 5601102047137 นางสาวสุดาวรรณ ฟักเอ้ียง การจัดการ C+! 
62 5601102047139 นางสาวเบญจมาศ แจ้งอรุณ การจัดการ ไม่ผ่าน 
63 5601102047142 นางสาวธัญญารัตน์ ทองเสงี่ยม การจัดการ ขาดสอบ 
64 5601102047145 นางสาวเบญจพร หว่างตาล การจัดการ B! 
65 5601102046016 นางสาวอุรณี  ปานเหลือง การจัดการ C+! 
66 5501102045013 นางสาวเสาวลักษณ์  วรฉลาด การจัดการ ไม่ผ่าน 
67 5501102045015 นางสาวบุษบง  ถินแพ การจัดการ ไม่ผ่าน 
68 5501102045016 นางสาววารินทร์  ฉายา การจัดการ ไม่ผ่าน 
69 5501102045026 นางสาวมลทิชา  กชกัน การจัดการ ขาดสอบ 
70 5601102047146 นางสาวจามจุรี เครือค า การจัดการ ไม่ผ่าน 
71 5601102047147 นางสาวประพิมพร โพธิรัชต ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
72 5601102047154 นางสาววิชชุดา ทัดประดิษฐ์ การจัดการ ขาดสอบ 
73 5601102047160 นางชุติมา น่าชม การจัดการ ขาดสอบ 
74 5601102047161 นางสาวร่มเกล้า สืบด้วง การจัดการ ไม่ผ่าน 
75 5601102047162 นางสาวพัชนี ทรัพย์วัฒนชัย การจัดการ B! 
76 5601102047164 นางสาวศิรินทิพย์ แซ่อ้วง การจัดการ ไม่ผ่าน 
77 5601102047165 นางสาววิภาพร แสนอุบล การจัดการ ไม่ผ่าน 
78 5601102047166 นายกฤติพัฒน์ เกิดบุญศรี การจัดการ C+! 
79 5601102047065 นางสาวเทียนทิพย์ เทียนประทีป การจัดการ ไม่ผ่าน 
80 5501102047142 นางสาวยุพา ชนะน้อย การจัดการ C! 
81 5501102047156 นางสาวอนัญญา สุวรรณประดิษฐ การจัดการ ไม่ผ่าน 
82 5501102047119 นางสาวนารีรัตน์ ผันผ่อน การจัดการ ไม่ผ่าน 
83 5601102047084 นางสาวประภัสสร ภู่สุข การจัดการ C+! 
84 5601102047100 นางสาวเขมจิรา เรียงทอง การจัดการ C! 
85 5601102047072 นางสาวสุภัสตา ศรีประสาร ** การจัดการ ไม่ผ่าน 
86 5401102085024 นายจิรพงษ์ โชคคูณ การตลาด C! 
87 5501102087042 นางสาวน้ าเพชร พุ่มศรีธร การตลาด ขาดสอบ 
88 5601102085007 นางสาวขวัญฤทัย จิตหาญ การตลาด ไม่ผ่าน 
89 5601102085009 นางสาวจรรยา รักค ามี การตลาด ไม่ผ่าน 
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90 5601102085010 นายอภิวัฒน์ ภู่มาลี การตลาด ไม่ผ่าน 
91 5601102085020 นายพงษ์หลวง สุขศรีดากุล การตลาด ไม่ผ่าน 
92 5601102086009 นางสาวอุษา พิมพ์อรัญ การตลาด ไม่ผ่าน 
93 5601102086010 นางสาวสุนิสา มามะเลิง การตลาด ไม่ผ่าน 
94 5601102086012 นางสาวอภิญญา สาสาย การตลาด C! 
95 5601102087012 นางสาวขนิษฐา ทาหาร การตลาด C! 
96 5601102087016 นางสาวเรณู จันทร์บ ารุง การตลาด ไม่ผ่าน 
97 5601102087056 นางสาววันวิสา มะลิแย้ม การตลาด ไม่ผ่าน 
98 5601102087064 นางสาวสุดารัตน์ ปานเกษม การตลาด C! 
99 5601102087065 นางสาวกาญจนา พิทยานุรักษ ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
100 5601102087067 นางสาววรรณฤดี สุวรรณ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
101 5601102087100 นางสาวภวริศา บรรพสุข การตลาด ไม่ผ่าน 
102 5601102087105 นางสาวอภิญญา ฉิมพาลี การตลาด C! 
103 5601102087106 นางสาวพัชรีพรรณ ตือติ่ง การตลาด ไม่ผ่าน 
104 5601102087111 นางสาวจิตรนเรศ สีขมิ้น การตลาด ไม่ผ่าน 
105 5601102087129 นางสาวพณิชา แซ่ย่าง การตลาด ไม่ผ่าน 
106 5601102087133 นางสาวศรัญญา หอมเชย การตลาด ไม่ผ่าน 
107 5601102087036 นางสาวฐานุตรา วงษ์ศรี การตลาด ไม่ผ่าน 
108 5601102087037 นางสาวธัญญ์นภัส วราธรธรีสทิธิ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
109 5601102087042 นางสาวจามิกา เสมสายันต์ การตลาด ขาดสอบ 
110 5601102087085 นางสาวสิริพัชร พักไธสง การตลาด ไม่ผ่าน 
111 5601102087070 นางสาวกัลยรัตน์ โภควิบูลย ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
112 5501102055012 นายวัฒนา เดชวงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
113 5501102057048 นางสาวกนกพร รสจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
114 5501102057052 นางสาวอัญชลี ชนไพโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
115 5601102055012 นางสาวณัฐชนา สุวรรณศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
116 5601102056002 นายธรรมศักดิ์ ทองค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
117 5601102057034 นายวีรพงศ์ ทองฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
118 5601102057035 นายกนกพล จันทร์ปราง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
119 5601102057045 นางสาวสุชาดา ภูมลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
120 5501102097025 นางสาวชลธิชา  ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
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121 5601102095007 นายไพรัช พวงมะเดื่อ การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
122 5601102095012 นายณัฐภัทร งอกงาม การบัญชี ไม่ผ่าน 
123 5601102095018 นายปรัชญา อินทรทูต การบัญชี ไม่ผ่าน 
124 5601102096009 นางสาววิจิตตรา โคตรธรรม การบัญชี ขาดสอบ 
125 5601102097039 นางสาวพรเพ็ญ สาดะระ การบัญชี ขาดสอบ 
126 5401104067047 นางสาวสายพิน  ชื่นชมดี  การบัญชี C! 
127 5501104065006 นางสาวเพ็ญพร  เศรษฐศรี  การบัญชี ไม่ผ่าน 
128 5501104065008 นางสาวปิยนาถ  กิ่งทอง  การบัญชี C! 
129 5501104065016 นายทรงวุฒิ   ทาบุญสม  การบัญชี ไม่ผ่าน 
130 5501104067008 นางสาวจันทร์จิรา  สันทัศน์  การบัญชี C! 
131 5501104067015 นางสาวณิชานันท์ ค าจันทร์  การบัญชี ไม่ผ่าน 
132 5501104067017 นางสาวอัมภณี เจริญสวัสดิ์  การบัญชี C! 
133 5501104067018 นางสาวสุภาวด ีจินดานุช  การบัญชี C! 
134 5501104067019 นางสาวพรวลี ภูมิมิตร  การบัญชี C! 
135 5501104067032 นางสาวรัชนก เกิดเจริญ  การบัญชี C! 
136 5501104067034 นายอดิศักดิ์นวลสาย  การบัญชี ขาดสอบ 
137 5501104067038 นางสาวธิดา ประเสริฐสังข์  การบัญชี C! 
138 5501104067039 นางสาวอรชา จันทร์ประกายแสง  การบัญชี C+! 
139 5501104067042 นางสาวสกาวเดือน ค าสุข  การบัญชี C+! 
140 5501104067069 นายธนกฤตกร อักษรพิมพ์  การบัญชี ขาดสอบ 
141 5501104067096 นางอุทัยวรรณ อินทเกตุ  การบัญชี C! 
142 5501104067097 นางสาวกุลพัชร เมืองแก้ว  การบัญชี ไม่ผ่าน 
143 5501104066001 นางสาวปวริศา ศรีเที่ยง  การบัญชี C! 
144 5501104066027 นางสาวนัชชา สกุลนาค  การบัญชี C! 
145 5501104066039 นางสาวรุจิรา เลิศสงคราม  การบัญชี C+! 
146 5601104065027 นายฐาปกรณ์ แก้วบุตรดี  การบัญชี ขาดสอบ 
147 5601104065028 นางสาวสุกัญญา ศรียศจักร์  การบัญชี ขาดสอบ 
148 5601104066022 นางสาวสุชาดา นิลประดับ  การบัญชี C! 
149 5601104066040 นางสาววิภาวดี ศรีถวิล  การบัญชี C+! 
150 5601104066043 นางสาวจันทิมา ชุ่มเย็น  การบัญชี C! 
151 5601104067230 นางสาวพัชราภรณ์ พรมเถ่ือน  การบัญชี ไม่ผ่าน 

 


