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รายวิชา 00 7016  : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ผู้สอน อาจารย์วรัมพา  อินทรางกูร ณ อยุธยา 
วันท่ีสอบ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลาที่สอบ 13.00 - 14.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102045019 นางสาวนัยนา  สุนทรชื่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5401102046002 นางสาวธนชา แจ่มนาร์ การจัดการ ผ่าน 
3 5401102046014 นางสาวศุภลักษญ์ ปะระมะ การจัดการ ผ่าน 
4 5401102046018 นางสาวณัฐชาต  ศรีบกระโทก การจัดการ ผ่าน 
5 5401102046020 นางสาวจันทรา  ปานหอมยา การจัดการ ผ่าน 
6 5401102046024 นางสาวประไพ  ศรีสวัสดิ์ การจัดการ ขาดสอบ 
7 5401102046038 นางสาวสุนิสา  อ่อนรักษา การจัดการ ผ่าน 
8 5401102046039 นางสาวศรินยา ฉิมขัณฑ์ การจัดการ ผ่าน 
9 5401102046040 นางสาวปิยธิดา คุณสี การจัดการ ผ่าน 

10 5401102046045 นางสาวอัมพร  โมลานิล การจัดการ ผ่าน 
11 5401102047004 นางกนกกร  วิชัยศร การจัดการ ผ่าน 
12 5401102047006 นางสาวชาญณรงค์  แจ่มจันทร์ การจัดการ ผ่าน 
13 5401102047007 นางสาวคณณัฏฐ์  เกิดโพธิ์ออ การจัดการ ผ่าน 
14 5401102047020 นางสาวพัชรวรรณ  ค าคนชื่อ การจัดการ ผ่าน 
15 5401102047024 นางสาวปริชาติ  เทียนแขก การจัดการ ผ่าน 
16 5401102047027 นางสาวเกศรา  มาตรนอก การจัดการ ผ่าน 
17 5401102047039 นางสาวกรรณิกร  คนหาญ การจัดการ ผ่าน 
18 5401102047064 นางสาววิไลวรรณ์  เลอวงษา การจัดการ ผ่าน 
19 5401102047067 นายกิตติพงษ์  ชมจิตร การจัดการ ผ่าน 
20 5401102047083 นางสาวอลิศรา  ตาซื่อ การจัดการ ขาดสอบ 
21 5401102047091 นายสุริโย  หมุนแก้ว การจัดการ ผ่าน 
22 5401102047094 นางสาวปวีณา  มีแพง การจัดการ ผ่าน 
23 5401102047098 นางสาวสุนทลี  ผิวผ่อง การจัดการ ผ่าน 
24 5401102047099 นายอุเทน  นามหาญ การจัดการ ผ่าน 
25 5401102047111 นายจาตุรงค์  ศรีสุข การจัดการ ผ่าน 
26 5401102047113 นางสาวศิริพร  อันชม การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
27 5401102047142 นางสาวจอย  อิน ชูกูล การจัดการ ผ่าน 
28 5401102047143 นางสาววารินทร์  ท้าว การจัดการ ขาดสอบ 
29 5401102047154 นางสาวเจริญศรี  จังพานิช การจัดการ ผ่าน 
30 5401102047157 นายธปนันท์  ปลูกจิตรสม การจัดการ ผ่าน 
31 5401102047172 นางสาวศิริวรรณ  สังข์ทอง การจัดการ ผ่าน 
32 5401102047187 นายเอกพงษ์  เคหะทองค า การจัดการ ผ่าน 
33 5401102047190 นางสาวสุภาวดี  ธรรมวิเศษ การจัดการ ผ่าน 
34 5501102046001 นางสาวรัตนาพร  กะอาจ การจัดการ ผ่าน 
35 5501102046002 นางสาวอัจฉรา  สายทองค า การจัดการ ผ่าน 
36 5501102046009 นายไพศาล  เสตางกูล การจัดการ ผ่าน 
37 5501102046011 นางสาวดารณี  มีรอด การจัดการ ขาดสอบ 
38 5501102047004 นางสาวณัฐณิชา  พันธ์นาม การจัดการ ผ่าน 
39 5501102047007 นางสาวมุกดาวัลย์  กิจเจริญ การจัดการ ผ่าน 
40 5501102047008 นางสาวธนัชญา  แย้มกลิ่น การจัดการ ผ่าน 
41 5501102047018 นายอิทธิ  ศักดิ์ศิริรัตน์ การจัดการ ผ่าน 
42 5501102047035 นางสาวสอาจ  กุลกั้ง การจัดการ ผ่าน 
43 5501102047041 นางสาวอลิสา  เกิดค าแสง การจัดการ ขาดสอบ 
44 5501102047044 นางสาวสุกัญญา  ค าฮด การจัดการ ผ่าน 
45 5501102047064 นางสาวประภา  สถานทรัพย์ การจัดการ ขาดสอบ 
46 5501102047066 นายพูนเพิ่ม  ฮดโท การจัดการ ผ่าน 
47 5501102047075 นางสาวโชติรัศมี  ฤาไกรษี การจัดการ ผ่าน 
48 5501102047085 นายอาทิตย์  ปิติแก่นทราย การจัดการ ผ่าน 
49 5501102047086 นางสาวบุษบา  วรราช การจัดการ ผ่าน 
50 5501102047092 นายสรายุทธ  สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
51 5501102047093 นายภูวเดช  สัจจพงษ์ การจัดการ ขาดสอบ 
52 5501102047105 นางสาววรนุช  ผิวอุบล การจัดการ ผ่าน 
53 5501102047110 นางสาวนิภาพร  คุ้มรุ่งเรือง การจัดการ ผ่าน 
54 5501102047112 นางสาวศรีประภา  แสนเมือง การจัดการ ผ่าน 
55 5501102047115 นางสาวยุพิน  ขาวยินดี การจัดการ ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
56 5501102047117 นางสาววาสนา  ฉันวันเพ็ง การจัดการ ผ่าน 
57 5501102047129 นายส าเลิง  อ่อนเก้า การจัดการ ผ่าน 
58 5501102047130 นางสาวเกตุแก้ว  คุ้มเถื่อน การจัดการ ผ่าน 
59 5501102047138 นางสาวรุ่งณภา  โสดา การจัดการ ผ่าน 
60 5501102047142 นางสาวยุพา  ชนะน้อย การจัดการ ขาดสอบ 
61 5201102091022 นายปัฐพงษ์ แก้วขาว  การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
62 5401102095001 นางสาวนิตยา สิลสร้อย การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
63 5401102095006 นายอดิศร จีรยุทธนา การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
64 5401102097009 นางสาวยุพา ทรงจ า การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
65 5501102097011 นายพัลลภ แก้วสะอาด การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
66 5401102097015 นายไววิทย์ มะลิวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
67 5501102096008 นางสาวจุฑาทิพย์ บรรพลา การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
68 5501102097002 นายสิทธกรินทร์ อุ่นจิตร การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
69 5501102097028 นางสาวจุฑากาญจน์ กรานชง การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
70 5401102085014 นางสาวสุพรรษา กรุดอ่ า การตลาด ขาดสอบ 
71 5401102085021 นางสาวศรสวรรค์ อัดแสง การตลาด ขาดสอบ 
72 5401102085026 นายวนัส บุตรน้ าเพ็ชร การตลาด ผ่าน 
73 5401102085036 นางสาวเกศราภรณ์ บุญญาภานุกูล การตลาด ผ่าน 
74 5401102085037 นายธนกร รุ่งอรุณ การตลาด ผ่าน 
75 5401102086002 นายธงชัย แสงทอง การตลาด ขาดสอบ 
76 5401102086023 นางสาวดวงพร บัวหลวง การตลาด ขาดสอบ 
77 5401102087031 นางสาวลัดดา คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
78 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ์ คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
79 5401102087033 นายสุขสันต์ โพธิ์แจ้ง การตลาด ขาดสอบ 
80 5401102087037 นางสาวลัดดา จิตตกระโทก การตลาด ผ่าน 
81 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ ศรีไตรรัตน์ การตลาด ไม่ผ่าน 
82 5401102087061 นางสาวสุณิสา เห้ียมหาญ การตลาด ผ่าน 
83 5401102087063 นางสาวพัชรินทร์ สืบบุก การตลาด ผ่าน 
84 5401102087065 นางสาวชุติกาญจน์ คงบุร ี การตลาด ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
85 5401102087069 นางสาวสุลัดดา คุตนาม การตลาด ไม่ผ่าน 
86 5401102087072 นางสาวฐปนาฎ วงศ์ปัตน์ษา การตลาด ขาดสอบ 
87 5401102087073 นางสาวนุชจิรา วงษ์นารี การตลาด ผ่าน 
88 5501102085008 นางสาวปทุมพร กรเพชร์ การตลาด ผ่าน 
89 5501102085017 นางสาวสุทธิลักษณ ์พิสุทธิรัตนพันธุ์ การตลาด ขาดสอบ 
90 5501102085018 นางสาวหทัย ศรีระยับ การตลาด ผ่าน 
91 5501102086003 นางสาวบุญฑริกา พูลวงษ์ การตลาด ผ่าน 
92 5501102087013 นายชาญชัย เดชาธรไพศาล การตลาด ขาดสอบ 
93 5501102087036 นางสาววนิดา เรืองชัย การตลาด ผ่าน 
94 5501102087037 นางสาวพรทิพย์ นามสมบูรณ์ การตลาด ขาดสอบ 
95 5501102087043 นางสาวพรพิมล จันทร์ทิมา การตลาด ผ่าน 
96 5501102087047 นางสาวดวงกมล ในอรชร การตลาด ขาดสอบ 
97 5501102087059 นางสาวนิตยา นามสมบูรณ ์ การตลาด ขาดสอบ 
98 5401102057067 นางสาวสิริเกตุ ศิริวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
99 5401102057068 นายณรงค์ฤทธิ์ สอนใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 

100 5401102057070 นายจตุพล เขียวอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
101 5401102057072 นางสาวสุจิตรา ศาลาจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
102 5401102057073 นางสาวภัทรธิดา ยอดพูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
103 5401102057077 นางสาวจันเพ็ญ หอมกลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
104 5401102057082 นายประภาษ สุวรรณรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
105 5401102057084 นางสาววรณรักษ์ ว่องวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
106 5401102057089 นายสหราช ทีสุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
107 5401102057100 นางสาวปรีดารัตน์ จ าปีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
108 5401102057107 นางสาวฐิติรัตน์ ไข่นุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
109 5401103075001 นางสาวปาริฉัตร ม้วนอ่อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
110 5401103075002 นางสาวขวัญฤทัย ขอพบสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
111 5401103075003 นางสาววิษณี แจ่มพิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
112 5401103075004 นายกิตติพงษ์ วิชเวช เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
113 5401103075016 นายธนากรณ์ คล่องกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
114 5401103075025 นายอชิตพล พรมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
115 5401103075034 นายดนุกรณ์ พันทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
116 5401103075035 นางสาวสุนทรี แซ่ด่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
117 5401103075037 นางสาววิไลวรรณ ทองดอนจุย เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
118 5401103075039 นางสาวกมลทิพย์ รุ่งฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
119 5401103075040 นางสาวมัณฑนา ตันวัฒนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
120 5401103075044 นายเพนิน ก าลังหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
121 5401103076024 นางสาวนารี เมฆบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
122 5401103076040 นายพีรพล คณธิคามี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
123 5501103075004 นายศุภฤกษ์ ศรีบนฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
124 5501103077002 นายสากล มะโนตา เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
125 5501103077011 นายวิวัฒน์ เผ่าฟู เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
126 5501103077033 นายทรงศักดิ์ กิจถาวรอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
127 5501103077039 นางสาวปิยะวรรณ มณีวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
128 5401104065025 นางสาวอรุณี บุญครอง บัญชี ขาดสอบ 
129 5401104066011 นางธัญส์ชนก ผิวขาว บัญชี ผ่าน 
130 5401104066020 นางสาวพรทิพย์ ศรีบัวบาล บัญชี ขาดสอบ 
131 5401104066039 นางสาวรัตติยา สันวิลาศ บัญชี ผ่าน 
132 5401104066041 นางสาวกาญจนา แสงผา บัญชี ผ่าน 
133 5401104067014 นางสาวสุภารัตน์ ทินชูกุล บัญชี ผ่าน 
134 5401104067032 นางสาวปัดทะนา ยะหัน บัญชี ผ่าน 
135 5401104067050 นางสาวชุติมาพร แก้วเพียร บัญชี ผ่าน 
136 5401104067068 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์อินทร์ บัญชี ผ่าน 
137 5401104067069 นางสาวศิริพร  หล่ายแก้ว บัญชี ขาดสอบ 
138 5401104067075 นางสาวรุ่งนภา ซันสรวล บัญชี ผ่าน 
139 5401104067082 นางสาวพัชรินทร์ ท่าน้ าเที่ยง บัญชี ขาดสอบ 
140 5401104067089 นางสาวณัฐกานต์ หงส์สิทธิพงศ์ บัญชี ขาดสอบ 
141 5401104067110 นางสาววรกานต์ เคร่ืองปัญญา  บัญชี ผ่าน 
142 5401104067111 นางสาวอุไรวรรณ ขันบุรี บัญชี ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
143 5401104067129 นางสาวดวงกมล ธนากิจพาณิชย์ บัญชี ผ่าน 
144 5401104067132 นางสาวบุญรัตน์ ก าแพง บัญชี ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


