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รายวิชา 00 5000  : มนุษยสัมพันธ ์
ผู้สอน อาจารย์สรวรรธน์  ดาราแหวว 
วันท่ีสอบ 15 กันยายน 2555 เวลาที่สอบ 09.00 – 10.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102047024 นางสาวปริชาติ  เทียนแขก การจัดการ ผ่าน 
2 5401102047095 นางสาวศริณทรา  กลิ่นหอม การจัดการ ผ่าน 
3 5501102046015 นายวราวุธ  พูนพวง การจัดการ ขาดสอบ 
4 5501102047112 นางสาวศรีประภา  แสนเมือง การจัดการ ขาดสอบ 
5 5401102085014 นางสาวสุพรรษา กรุดอ่่า การตลาด ผ่าน 
6 5401102085025 นางสาวปิยวรรณ เสือบางพระ การตลาด ผ่าน 
7 5401102085027 นางสาวพิมวิภา ทองคงอ่วม การตลาด ผ่าน 
8 5401102085029 นางสาวณิชากานต์ ชื่นจิตนิรันดร์ การตลาด ผ่าน 
9 5401102085035 นางสาวจิราภรณ์ ม่วงคลองใหม่ การตลาด ผ่าน 

10 5401102085036 นางสาวเกศราภรณ์ บุญญาภานุกูล การตลาด ผ่าน 
11 5401102085037 นายธนกร รุ่งอรุณ การตลาด ผ่าน 
12 5401102086002 นายธงชัย แสงทอง การตลาด ขาดสอบ 
13 5401102087001 นางสาวสุภัคสร มณีน้อย การตลาด ขาดสอบ 
14 5401102087017 นางสาวลดาวัลย์ กอยเทพ การตลาด ผ่าน 
15 5401102087021 นางสาวจิตรา ขานน ่าค่า การตลาด ผ่าน 
16 5401102087022 นางสาวนิรมล แก้วอาจ การตลาด ผ่าน 
17 5401102087043 นางสาวยุพิน กิ่งพรมเจริญ การตลาด ผ่าน 
18 5401102087053 นางสาวปิยะพร โยวะกา การตลาด ขาดสอบ 
19 5401102087055 นางปุณณิศา ใจเหิน การตลาด ผ่าน 
20 5401102087061 นางสาวสุณิสา เหี ยมหาญ การตลาด ผ่าน 
21 5401102087073 นางสาวนุชจิรา วงษ์นารี การตลาด ผ่าน 
22 5401102087084 นางสาวสาคร ปัตตาเทสัง การตลาด ผ่าน 
23 5401102087085 นางสาวลัดดาวัลย์ พิริโยดม การตลาด ผ่าน 
24 5401102087086 นางสาวเหมวดี ยสราโม การตลาด ผ่าน 
25 5501102085004 นางสาวอรวรรณ จ้อยรักษา การตลาด ผ่าน 
26 5501102085005 นางสาวสุภาภรณ์ เดชศรี การตลาด ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
27 5501102085006 นางสาวสุชาดา มุ่งมี การตลาด ผ่าน 
28 5501102085015 นางสาวธัญฐาการณ์ เลิศธนาพิรักษ์ การตลาด ขาดสอบ 
29 5501102086005 นายศรันย์ธร อรุณมาส การตลาด ขาดสอบ 
30 5501102087006 นางสาวแก้วตา พันทับ การตลาด ผ่าน 
31 5501102087009 นางสาวทิพวรรณ  พุ่มทอง การตลาด ผ่าน 
32 5501102087013 นายชาญชัย เดชาธรไพศาล การตลาด ผ่าน 
33 5501102087020 นางสาวชลิตา ไวยครุฑ การตลาด ผ่าน 
34 5501102087021 นายประวิทย์ กะการดี การตลาด ผ่าน 
35 5501102087024 นาวสาวนพรัตน์ โนนพลกรัง การตลาด ผ่าน 
36 5501102087025 นางสาวอุษา จันจู การตลาด ผ่าน 
37 5501102087028 นางสาวอนงค์รัก ขันเงิน การตลาด ผ่าน 
38 5501102087029 นางสาวฉันทนา จอมปัทม์ การตลาด ผ่าน 
39 5501102087040 นางสาวจันทรรัตน์ โพธิภัทรนนท์ การตลาด ผ่าน 
40 5501102087043 นางสาวพรพิมล จันทร์ทิมา การตลาด ผ่าน 
41 5501102087049 นายมาโนช สังข์เรือง การตลาด ผ่าน 
42 5501102087050 นายพิพัฒน์ โสมศิริกูล การตลาด ผ่าน 
43 5501102087056 นางสาววราภรณ์ เนียมตะเคียน การตลาด ผ่าน 
44 5501102087057 นางสาวพรทิพย์ แสงเงิน การตลาด ผ่าน 
45 5401102055017 นายธงไชย  บอนขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
46 5401102055028 นายธนพล  สุภาสนันท ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
47 5401102055030 นางสาวอภิญญา  พรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
48 5401102057009 นางสาวโสภิตา แซ่เฮีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
49 5401102057013 นางสาวสิรายุ ทรงสนามทิพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
50 5401102057068 นายณรงค์ฤทธิ์ สอนใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
51 5401103037504 นายกิตติพงษ์ วิชเวช เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
52 5401103075025 นายอชิตพล พรมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
53 5401103075034 นายดนุกรณ์ พันทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
54 5401103075036 นายปัญญาวิทย์ บรรพสุทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
55 5401103075044 นายเพนิน ก่าลังหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
56 5401103075047 นายสิร ปิติวงศธร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
57 5401103075050 นางสาวรุ่งนภา ค่าเชื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
58 5401103076030 นายฐิติศักดิ์ สมชัยกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
59 5401103077043 นายบรรลุ จันทร์น ่าค่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
60 5401103077051 นางสาวพจนา ทองอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
61 5501102057020 นายธีรนัย แก้วเสริมศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
62 5501103075011 นางสาวกมลทิพย์ ไกรษร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
63 5501103075021 นายภัคภณ ชื่นครุฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
64 5501103077004 นายจิราวัฒน์ เฉลิมเชื อสุวดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
65 5501103077006 นายสนธยา สหุนันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
66 5501103077009 นางสาวณัชชา ใหม่เสมอ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
67 5501103077039 นางสาวปิยะวรรณ มณีวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
68 5401104065002 นางสาวนิภาพร ระสอน บัญชี ขาดสอบ 
69 5401104065026 นางสาวพิชญธิดา บุญชื่น บัญชี ขาดสอบ 
70 5401104066041 นางสาวกาญจนา แสงผา บัญชี ผ่าน 
71 5401104067050 นางชุติมา แก้วเพียร บัญชี ผ่าน 
72 5401104067075 นางสาวรุ่งนภา ซันสรวล บัญชี ผ่าน 
73 5401104067091 นางสาวอุษณี แสนสีกัน บัญชี ขาดสอบ 

 


