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รายวิชา 20 3112  : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้สอน อาจารย์ทัศนีย์  ตั้งวรรณวิทย์ 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาที่สอบ 10.30 – 12.00 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102047189 นางสาวกัญจนพรรณ ตาดทิพย ์ การจัดการ C! 
2 5501102047001 นางสาววรภร  ดาราเย็น การจัดการ C! 
3 5501102047023 นางสาวดาราวด ี เวชกิจ การจัดการ ขาดสอบ 
4 5601102045001 นางสาววราลักษณ ์ รถหวั่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
5 5601102045009 นางสาววราภรณ ์ พึ่งพันธ์ การจัดการ C! 
6 5601102045016 นางสาวลลิตา  ใบเจริญพร การจัดการ C+! 
7 5601102045017 นางสาวปภาวด ี จิวเจริญ การจัดการ B! 
8 5601102046034 นางสาววิภา  ธรรมวงค์ การจัดการ ขาดสอบ 
9 5601102047007 นางสาวศิริวรรณ จีบภิญโญ การจัดการ ไม่ผ่าน 
10 5601102047024 นางสาวธนัญญา ไสยาศร ี การจัดการ ไม่ผ่าน 
11 5601102047025 นางสาวสุภัทรา บุญรอต การจัดการ B! 
12 5601102047029 นางสาวอนงค์นาถ เขม้นเขตวิทย ์ การจัดการ ขาดสอบ 
13 5601102047034 นางสาวรัตนา สุดาทิพย ์ การจัดการ C+! 
14 5601102047046 นางสาวหทัยกาญจน ์กิจทว ี การจัดการ C+! 
15 5601102047048 นางสาวนิภาพร รุ่งทิพย์เจริญ การจัดการ ไม่ผ่าน 
16 5601102047049 นางสาวญาณินทร โตวณิชย ์ การจัดการ B! 
17 5601102047063 นางสาวอนงค์ลักณ ์หาญสตัย ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
18 5601102047066 นางสาววิไลพร บุบผล การจัดการ ไม่ผ่าน 
19 5601102047087 นางสาวศิริกลุ ศรีจันทร ์ การจัดการ ขาดสอบ 
20 5601102047090 นางสาวดวงฤทัย วิชัยวงษ ์ การจัดการ C+! 
21 5601102047099 นางสาวเกศรา เจรญิรัตน ์ การจัดการ ขาดสอบ 
22 5601102047106 นางสาวพัชรินทร ์ข าเหล็ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
23 5601102047113 นางสาวจุฬากร มิเถาวัลย ์ การจัดการ B! 
24 5601102047118 นายธีระ โสภ ี การจัดการ ไม่ผ่าน 
25 5601102047119 นางสาวพินทุสร อัตตะผึก การจัดการ C+! 
26 5601102047124 นางสาวสุวรรณภา จันทร์อบ การจัดการ C! 
27 5601102047128 นางสาววรารตัน์ แก้วอ่วม การจัดการ ขาดสอบ 
28 5601102047131 นางสาววิภาดา ธรรมนติิเวทย ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
29 5601102047132 นางสาวมรกต ยิ่งยง การจัดการ ไม่ผ่าน 
30 5601102047136 นางสาวสุพัตรา บุญสิงห์ การจัดการ B! 
31 5601102047137 นางสาวสุดาวรรณ ฟักเอี้ยง การจัดการ ไม่ผ่าน 
32 5601102047138 นางสาวอุษณี สุมมาตย ์ การจัดการ C+! 
33 5601102047139 นางสาวเบญจมาศ แจง้อรุณ การจัดการ ไม่ผ่าน 
34 5601102047141 นายเจษฎา กาวิราวรรณ ์ การจัดการ ขาดสอบ 
35 5601102047150 นางสาวภวันรตัน ์ขาวปะค า การจัดการ ไม่ผ่าน 
36 5601102047152 นางสาวดาว อยู่โต๊ะ การจัดการ ไม่ผ่าน 
37 5601102047159 นางสาวธิดารตัน ์เซียงหน ู การจัดการ ไม่ผ่าน 
38 5601102047163 นายจักรกฤษ สมบูรณ์วงศ์ การจัดการ C+! 
39 5601102047166 นายกฤติพัฒน์ เกิดบุญศร ี การจัดการ C! 
40 5501102045019 นางสาวสลุีวัลย ์สขุาดสอบดมภ ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
41 5601102045005 นางสาวอรุณศร ี สาแก้ว การจัดการ C! 
42 5401102085024 นายจิรพงษ ์โชคคูณ การตลาด ไม่ผ่าน 
43 5501102087024 นางสาวนพรัตน ์โนนพลกรัง การตลาด B! 
44 5501102087025 นางสาวอุษา จันจู การตลาด C! 
45 5501102087036 นางสาววนิดา เรืองชัย การตลาด ไม่ผ่าน 
46 5501102087040 นางสาวจันทรรตัน์ โพธิภัทรนนท ์ การตลาด C! 
47 5501102087065 นางสาวขนิษฐา ยืนยั่ง การตลาด C! 
48 5601102087001 นางสาวเยาวลักษณ ์ร่มยอถ่ินดง การตลาด B! 
49 5601102087060 นางนุชชรี พวงทอง การตลาด C! 
50 5601102087066 นางสาวสิริกญัญา ไชยพันโท การตลาด ไม่ผ่าน 
51 5601102087089 นายสุธ ีชวนทิศ การตลาด ไม่ผ่าน 
52 5601102087092 นางสาวนาฎยา บุญเสวก การตลาด ขาดสอบ 
53 5601102087093 นางสาวไพลิน เอื้อวรวุฒ ิ การตลาด C+! 
54 5601102087105 นางสาวอภิญญา ฉิมพาลี การตลาด ไม่ผ่าน 
55 5601102087106 นางสาวพัชรีพรรณ ตือติ่ง การตลาด ไม่ผ่าน 
56 5601102087133 นางสาวศรัญญา หอมเชย การตลาด ไมผ่่าน 
57 5501102055006 นางสาวประดับ ศูนกามรัตน ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
58 5501102057003 นางอัจฉรา ทองค า คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
59 5501102057004 นางสาวมัลลิกา แก้วประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
60 5501102057032 นางสาวรุ่งนภา ห้วยหงษ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
61 5501102057037 นางสาววรรณ ีแสงวิมาน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
62 5501102057039 นางสาวพิมพ์พร สุดเสยีง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ B! 
63 5501102057048 นางสาวกนกพร รสจันทร ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ C! 
64 5601102057001 นางสาวสร้อยสุวรรณ อุ่นพันธ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


