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รายวิชา 00 7000  : ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
ผู้สอน อาจารย์ส าราญ  ผลดี 
วันท่ีสอบ 20 ตุลาคม 2555 เวลาที่สอบ 9.00 - 10.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5301102047078 นางสาวอนงค์  สอดพลอย การจัดการ ขาดสอบ 
2 5401102045019 นางสาวนัยนา  สุนทรชื่น การจัดการ ขาดสอบ 
3 5401102047004 นางกนกกร  วิชัยศร การจัดการ ผ่าน 
4 5401102047007 นางสาวโสภิตา ศรีเทพ  การจัดการ ผ่าน 
5 5401102047019 นางสาวประกาย  กืกทอง การจัดการ ผ่าน 
6 5401102047030 นางสาวธัญญพร  ธรรมวิเศษ การจัดการ ขาดสอบ 
7 5401102047083 นางสาวอลิศรา  ตาซื่อ การจัดการ ผ่าน 
8 5401102047099 นายอุเทน  นามหาญ การจัดการ ผ่าน 
9 5401102047104 นายณฤทธิ์  ส่งเสริม การจัดการ ผ่าน 

10 5401102047111 นายจตุรงค์  ศรีสุข การจัดการ ผ่าน 
11 5401102047141 นายกฤษณะ  กุลเพทย์ การจัดการ ผ่าน 
12 5501102046019 นางสาววิภาพร  คุ้มภัย การจัดการ ขาดสอบ 
13 5501102046020 นางสาววิไลวรรณ  เน้ียวทุ่งน้อย การจัดการ ขาดสอบ 
14 5501102047008 นางสาวธนัชญา  แย้มกลิ่น การจัดการ ผ่าน 
15 5501102047009 นางสาวเสาวณีย์  จิตต์ประสงค์ การจัดการ ผ่าน 
16 5501102047035 นางสาวสอาจ  กุลกั้ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
17 5501102047044 นางสาวสุกัญญา  ค าฮด การจัดการ ผ่าน 
18 5501102047053 นางสาวไอลดา  ว่องไว การจัดการ ผ่าน 
19 5501102047075 นางสาวโชติรัศมี  ฤาไกรษี การจัดการ ขาดสอบ 
20 5501102047092 นายสรายุทธ  สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
21 5501102047105 นางสาววรนุช  ผิวอุบล การจัดการ ขาดสอบ 
22 5501102047130 นางสาวเกตุแก้ว  คุ้มเถื่อน การจัดการ ผ่าน 
23 5401102085030 นางสาวสุรีพร แจงเจริญ การตลาด ผ่าน 
24 5401102085036 นางสาวเกศราภรณ์ บุญญาภานุกูล การตลาด ผ่าน 
25 5401102085037 นายธนกร รุ่งอรุณ การตลาด ขาดสอบ 
26 5401102086012 นางสาวอลิษา โสภาบุตร การตลาด ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
27 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ ศรีไตรรัตน์ การตลาด ผ่าน 
28 5401102087073 นางสาวนุชจิรา วงษ์นารี การตลาด ผ่าน 
29 5501102086004 นางสาวสุปราณี ศรีละออน การตลาด ผ่าน 
30 5501102087021 นายประวิทย์ กะการดี การตลาด ผ่าน 
31 5501102087049 นายมาโนช สังข์เรือง การตลาด ขาดสอบ 
32 5501102087057 นางสาวพรทิพย์ แสงเงิน การตลาด ไม่ผ่าน 
33 5401102055023 นายอุกฤษฏ์  บุญเหลี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
34 5401102056020 นางสาวนิชานันท์ ป้อมค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
35 5401102057009 นางสาวโสภิตา แซ่เฮีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
36 5401102057054 นางสาวดาราพร อุทาลุน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
37 5401102057056 นายสมนึก ลาดเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
38 5401102057089 นายสหราช ทีสุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
39 5501102096002 นางสาวนงนุช ใสยิ่ง การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
40 5501102097002 นายสิทธกรินทร์ อุ่นจิตร การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
41 5501102097025 นางสาวชลธิชา ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
42 5401102097009 นางสาวยุพา ทรงจ า การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
43 5201102091022 นายปัฐพงษ์ แก้วขาว  การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
44 5401104067080 นางสาวรุ่งธิวา สาตุ่น การบัญชี ผ่าน 
45 5401104067111 นางสาวอุไรวรรณ ขันบุรี การบัญชี ผ่าน 
46 5401103075004 นายกิตติพงษ์ วิชเวช เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
47 5401103075034 นายดนุกรณ์ พันทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
48 5401103075040 มัณฑนา ตันวัฒนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
49 5401103076025 นายวสันต์ ไทยทองหลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
50 5401103076039 นายธีรยุทธ เชื้อเนตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
51 5401103077040 นายณัฐภรณ์ พันทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
52 5501103075004 นายศุภฤกษ์ ศรีบนฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 

 
 
 


