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รายวิชา 20 1103 : บัญชีการเงิน 
ผู้สอน อาจารย์ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาที่สอบ 13.00 – 14.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5501102045015 นางสาวบุษบง  ถินแพ การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5501102045016 นางสาววารินทร ์ ฉายา การจัดการ ไม่ผ่าน 
3 5501102045026 นางสาวมลทิชา  กชกัน การจัดการ ขาดสอบ 
4 5501102045027 นางสาวสโรชา  สาตแฟง การจัดการ ไม่ผ่าน 
5 5601102045001 นางสาววราลักษณ ์ รถหวั่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
6 5601102045005 นางสาวอรุณศร ี สาแก้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
7 5601102045006 นางสาวอัจฉราพร  เจริญสุข การจัดการ C! 
8 5601102045007 นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์จินดา การจัดการ C! 
9 5601102045009 นางสาววราภรณ ์ พึ่งพันธ์ การจัดการ C! 
10 5601102045010 นางสาวอรจิรา  ฉัตรแก้ว การจัดการ C! 
11 5601102045011 นางสาววนิดา  โพธิ์แค การจัดการ ไม่ผ่าน 
12 5601102045012 นายณัฐพล  บูรพสกวินกุล การจัดการ C! 
13 5601102045013 นายสกล  คงรอด การจัดการ ไม่ผ่าน 
14 5601102045015 นายทวีพงศ์  นิลบรรพต การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5601102045016 นางสาวลลิตา  ใบเจริญพร การจัดการ C! 
16 5601102045017 นางสาวปภาวด ี จิวเจริญ การจัดการ B! 
17 5601102045022 นางสาวลลิตา  เมืองมา การจัดการ C! 
18 56001102045023 นางสาวสมฤด ี ค าพึ่งพร การจัดการ ไม่ผ่าน 
19 5601102046012 นางสาวพัชรินทร ์ กรานชง การจัดการ C! 
20 5601102046021 นางสาวนาตยา  บัวไสว การจัดการ C! 
21 5601102046027 นางสาวจุฑามาศ  สีบัวจักร การจัดการ C+! 
22 5601102046034 นางสาววิภา  ธรรมวงค์ การจัดการ ขาดสอบ 
23 5601102046029 นางสาวศิรลิักษณ ์ แพเหล่า การจัดการ C+! 
24 5601102046034 นางสาวกรรณิการ ์ รอดธาน ี การจัดการ C+! 
25 5601102046035 นายมารตุ  เครือนาค การจัดการ C! 
26 5601102047006 นางสาวธัญญา ผลภาษ ี การจัดการ C+! 
27 5601102047021 นางสาวพรสดุา ปานรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
28 5601102047023 นางสาวสุกัญญา สุภาสรูย ์ การจัดการ ขาดสอบ 



มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งท่ี 1 

 

20 1103 บัญชีการเงิน  หน้า 2 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
29 5601102047030 นางสาวนงลักษณ ์งาชัยภูมิ การจัดการ C! 
30 5601102047037 นางสาวสิรินันท์ ธงภักดิ์ การจัดการ C+! 
31 5601102047038 นางสาวโศรดา จันทร์ทอง การจัดการ ไม่ผ่าน 
32 5601102047051 นางสาวมธุรส คุปะตะธรรม การจัดการ B! 
33 5601102047053 นางสาวสายฝน พงษ์กล้าหาญ การจัดการ C! 
34 5601102047054 นางสาวขวัญทิพย ์สุขแสง การจัดการ ไม่ผ่าน 
35 5601102047055 นางสาวพรรณชนิดา ศรีไทย การจัดการ C! 
36 5601102047056 นางสาวดารา ตะอินทร ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
37 5601102047063 นางสาวอนงค์ลักณ ์หาญสตัย ์ การจัดการ C! 
38 5601102047066 นางสาววิไลพร บุบผล การจัดการ C+! 
39 5601102047073 นางสาวอิงอรอมรรตัน ์ทองคล้าย การจัดการ ไม่ผ่าน 
40 5601102047087 นางสาวศิริกลุ ศรีจันทร ์ การจัดการ ขาดสอบ 
41 5601102047091 นางสาวสุจติรา พิมพ์สวัสดิ ์ การจัดการ ขาดสอบ 
42 5601102047098 นางสาวสมฤทัย สุขแปดริ้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
43 5601102047106 นางสาวพัชรินทร ์ข าเหล็ง การจัดการ C! 
44 5601102047107 นางสาวดาริกา ชาญกิจ การจัดการ ขาดสอบ 
45 5601102047108 นางสาวชนดา เข็มเพ็ชร ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
46 5601102047112 นางสาวปวีณา รักพวงทอง การจัดการ ขาดสอบ 
47 5601102047115 นางสาวทวินันท ์แจงสูงเนิน การจัดการ ไม่ผ่าน 
48 5601102047117 นางสาวนุจนาถ บันลือ การจัดการ ไม่ผ่าน 
49 5601102047118 นายธีระ โสภ ี การจัดการ C! 
50 5601102047121 นางสาววรรณภา เรืองแสง การจัดการ ไม่ผ่าน 
51 5601102047124 นางสาวสุวรรณภา จันทร์อบ การจัดการ ไม่ผ่าน 
52 5601102047128 นางสาววรารตัน ์แก้วอ่วม การจัดการ ขาดสอบ 
53 5601102047130 นางสาวจุฑามาศ พาชาวนา การจัดการ ขาดสอบ 
54 5601102047135 นางสาวร าพึง แก้วอินธ ิ การจัดการ C+! 
55 5601102047136 นางสาวสุพัตรา บุญสิงห์ การจัดการ ขาดสอบ 
56 5601102047138 นางสาวอุษณ ีสุมมาตย ์ การจัดการ C+! 
57 5601102047139 นางสาวเบญจมาศ แจ้งอรุณ การจัดการ ไม่ผ่าน 
58 5601102047140 นางสาวนิรมล ปรีชาบูรณะ การจัดการ C! 
59 5601102047142 นางสาวธัญญารัตน ์ทองเสง่ียม การจัดการ ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
60 5601102047145 นางสาวเบญจพร หว่างตาล การจัดการ C! 
61 5601102047153 นางสาวสุนันทา คุ้มทรัพย ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
62 5601102047154 นางสาววิชชุดา ทัดประดิษฐ ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
63 5601102047159 นางสาวธิดารตัน์ เซียงหน ู การจัดการ ไม่ผ่าน 
64 5601102047160 นางชุติมา น่าชม การจัดการ ขาดสอบ 
65 5601102047162 นางสาวพัชน ีทรัพย์วัฒนชัย การจัดการ B! 
66 5601102047163 นายจักรกฤษ สมบูรณ์วงศ์ การจัดการ C! 
67 5601102047166 นายกฤติพัฒน์ เกิดบุญศร ี การจัดการ C+! 
68 5601102047084 นางสาวประภัสสร ภู่สุข การจัดการ B! 
69 5501102045010 นางสาวรุจ ิรัตนชัยเจรญิยิ่ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
70 5501102045023 นางสาววนันยา สุนทรภักด ี การจัดการ ไม่ผ่าน 
71 5501102045025 นางสาวชลทิชา พงษ์เนตร ์ การจัดการ B! 
72 5401102085024 นายจิรพงษ ์โชคคูณ การตลาด ไม่ผ่าน 
73 5501102087065 นางสาวขนิษฐา ยืนยั่ง การตลาด ไม่ผ่าน 
74 5601102085009 นางสาวจรรยา รักค าม ี การตลาด ขาดสอบ 
75 5601102085015 นางสาวปัทมวรรณ ปัญรังษ ี การตลาด B! 
76 5601102085017 นางสาวพิมรัตน ์หงษ์ทอง การตลาด C+! 
77 5601102086002 นางสาวอิสราพร ถีระแก้ว การตลาด B! 
78 5601102086008 นางสาวดาหวัน จีนง่ี การตลาด ขาดสอบ 
79 5601102086009 นางสาวอุษา พิมพ์อรัญ การตลาด ขาดสอบ 
80 5601102086015 นางสาววารณิ ีจันทะภา การตลาด ขาดสอบ 
81 5601102087015 นางสาวปิ่นปรากรม สุวรรณบูลย ์ การตลาด ขาดสอบ 
82 5601102087057 นางสาวจรรยา สุริย์พุธ การตลาด B! 
83 5601102087066 นางสาวสิริกญัญา ไชยพันโท การตลาด ไม่ผ่าน 
84 5601102087067 นางสาววรรณฤด ีสุวรรณ ์ การตลาด C! 
85 5601102087068 นายนัฐชัย เล็กราช การตลาด ขาดสอบ 
86 5601102087069 นางสาวกัลยา สมบูรณ ์ การตลาด B! 
87 5601102087075 นางสาวณัฐกานต์ กุลสันเทียะ การตลาด C! 
88 5601102087087 นางสาวธนาภรณ ์เปรมสุข การตลาด C! 
89 5601102087098 นางสาวณัฐกานต์ ด าทะมลู การตลาด ไม่ผ่าน 
90 5601102087100 นางสาวภวริศา บรรพสุข การตลาด B! 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
91 5601102087106 นางสาวพัชรีพรรณ ตือติ่ง การตลาด C! 
92 5601102087113 นางสาวอารียา กรตุนารก การตลาด ขาดสอบ 
93 5601102087114 นางสาวสุธาทิพย์ เล็กทองดี การตลาด ขาดสอบ 
94 5601102087115 นางสาวชไมพร แช่มชูกุล การตลาด ขาดสอบ 
95 5601102087126 นางสาวจลติรา เยี่ยมไธสง การตลาด ขาดสอบ 
96 5601102087133 นางสาวศรัญญา หอมเชย การตลาด ไม่ผ่าน 
97 5601102087141 นางสาวจุฑารตัน์ ปีจตรุัส การตลาด ขาดสอบ 
98 5601102087147 นายเทิดศักดิ ์แช่มชกูุล การตลาด ขาดสอบ 
99 5601102087024  นางสาวสายชล เขยีนสันเทยีะ การตลาด ไม่ผ่าน 
100 5501102057003 นางอัจฉรา ทองค า คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
101 5501102057008 นางสาวชลธิชา แสนเพียง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
102 5501102057013 นาวสาววิภาภรณ ์ธนะชาต ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
103 5501102057014 นางสาววาสนา มุลทา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
104 5501102057015 นางสาวน้ าพุ สูหา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
105 5501102057016 นางสาวอณุธิดา แก้วเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
106 5501102057023 นางสาวพีรชญา แจ้งสุข คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไมผ่่าน 
107 5501102057028 นางสาวพชรพรรณ ช่ืนอ่ิม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
108 5501102057029 นางสาวนลิน ีศีรสุทธ์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
109 5501102057030 นางสาวอังควิภา สุขสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
110 5501102057038 นายไชยา ทองหอม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
111 5501102057040 นางสาวศิริวรรณ แซ่จ ู คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
112 5501102057044 นายสุรเชษฐ์นาคทองอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
113 5501102057047 นายเทพพิทักษ ์ลัทธิวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
114 5501102057052 นางสาวอัญชล ีชนไพโรจน ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
115 5501102057053 นาวสาววชิราพร ข าเนย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C+! 
116 5501102057056 นางสาวชัยศิร ิรจนากร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
117 5501102057057 นางสาวสุรรีัตน ์สังข์แก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
118 5501102057058 นางสาวพิชญา ชัยมงคล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
119 5601102056009 นางสาวสมฤทัย สัญญารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ขาดสอบ 
120 5601102057001 นางสาวสร้อยสุวรรณ อุ่นพันธ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
121 5501102097025 นางสาวชลธิชา  ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
122 5601102096009 นางสาววิจิตตรา โคตรธรรม การจัดการโลจิสติกส ์ ขาดสอบ 
123 5601102097029 นางสาวบุษบา  ใจกลาง การจัดการโลจิสติกส ์ C! 
124 5601102097060 นายฉลอง วังหอม การจัดการโลจิสติกส ์ ไม่ผ่าน 
125 5501104067094 นางสาวเด่นนภา สหสัวาป ี การบัญชี B! 
126 5601104065029 นายกิตติเพชร บญุจาด  การบัญชี ขาดสอบ 
127 5601104066007 นางสาววรรณา แซล่ิ้ม  การบัญชี B! 
128 5601104066011 นางสาวณัฐณิชา วงค์หาญ  การบัญชี B! 
129 5601104066043 นางสาวจันทิมา ชุ่มเย็น  การบัญชี ไม่ผ่าน 
130 5601104067096 นางสาวพัชชาพร สังข์ทอง  การบัญชี C+! 
131 5601104067149 นางสาวอรทัย มอญปาก การบัญชี C+! 
132 5601104067155 นางสาวราตรี กอหาญ การบัญชี C+! 
133 5601104067204 นางสาวประกายดาว สรุกรมั  การบัญชี C+! 
134 5501104067008  นางสาวจันทร์จิรา  สันทัศน ์ การบัญชี C! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


