
มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE 

 

บัญชีการเงิน  หน้า 1 
                

รายวิชา 20 1103 : บัญชีการเงิน 
ผู้สอน อาจารย์ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว 
วันท่ีสอบ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลาที่สอบ 14.30 - 16.00น. 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5301102047012 นางสาววีรยา  เพียงเท การจัดการ ขาดสอบ 
2 5401102045004 นางสาวสมฤด ี กอสนาน การจัดการ ผ่าน 
3 5401102045005 นางสาวปัทมา  บานชื่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
4 5401102045006 นางสาวสลิสทิพย์  ธารถ้อย การจัดการ ผ่าน 
5 5401102045008 นางสาวนารีรัตน์  รักแก้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
6 5401102045011 นางสาวสุภัตภรณ์  บุญศรี การจัดการ ผ่าน 
7 5401102045012 นางสาวดรุณี  จอดนอก การจัดการ ไม่ผ่าน 
8 5401102045014 นางสาวนัฐกานต์  พึ่งไพร การจัดการ ผ่าน 
9 5401102045015 นางสาวอัจฉรา  วงษ์สวัสดิ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 

10 5401102045019 นางสาวนัยนา  สุนทรชื่น การจัดการ ผ่าน 
11 5401102045022 นางสาวสุภัตภรณ์  จุลสันเที๊ยะ การจัดการ ไม่ผ่าน 
12 5401102046010 นางสาวชลธิชา  สุขาดสอบอาด การจัดการ ขาดสอบ 
13 5401102046011 นางสาวธัญลักษ์  มีทิพย ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
14 5401102046012 นางสาวปุณยนุช เถื่อนใจ การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5401102046023 นางสาวธัญวรัตน์  กิจปกรณ์สันติ การจัดการ ไม่ผ่าน 
16 5401102046028 นางสาววันเพ็ญ เรไร การจัดการ ไม่ผ่าน 
17 5401102046031 นายศิริพงษ์ ทองสมคิด การจัดการ ไม่ผ่าน 
18 5401102046032 นางสาวชูขวัญ  รอดประชา การจัดการ ไม่ผ่าน 
19 5401102046037 นางสาวสุวิภา ภมรพล การจัดการ ไม่ผ่าน 
20 5401102046038 นางสาวสุนิสา  อ่อนรักษา การจัดการ ไม่ผ่าน 
21 5401102046039 นางสาวศรินยา ฉิมขัณฑ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
22 5401102047003 นางสาวณัฐชานันท์  จ้อยสองสี การจัดการ ไม่ผ่าน 
23 5401102047006 นางสาวชาญณรงค์  แจ่มจันทร์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
24 5401102047007 นางสาวคณณัฏฐ์  เกิดโพธิ์ออ การจัดการ ไม่ผ่าน 
25 5401102047008 นางสาวเพ็ญแข  สุดใจ การจัดการ ไม่ผ่าน 
26 5401102047009 นางสาวเพ็ญนภา สุดใจ  การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
27 5401102047014 นางสาวกรุณา  เสือป่างิ้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
28 5401102047016 นางสาวมานิสา  ศรีสังข์ การจัดการ ขาดสอบ 
29 5401102047017 นางสาววรวรรณ เจริญผล การจัดการ ผ่าน 
30 5401102047019 นางสาวประกาย  กืกทอง การจัดการ ผ่าน 
31 5401102047021 นางสาวอิสรีย์  รพิรัตน์วรกุล การจัดการ ผ่าน 
32 5401102047026 นางสาวภาวิณี  แสนใจ การจัดการ ขาดสอบ 
33 5401102047031 นางสาวนุชรินทร์  แก้วพรมภักดี การจัดการ ผ่าน 
34 5401102047035 นางสาวเบญจวรรณ  แสวง การจัดการ ผ่าน 
35 5401102047041 นางสาวจันทร์ทรา  ฉิวรัมย์ การจัดการ ผ่าน 
36 5401102047043 นางสาวนุชนาฏ สิตวงษ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
37 5401102047051 นางสาวนาตยา กลมป่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
38 5401102047055 นางสาวสุนิตา  ก่อกิจสุนทรสาร การจัดการ ไม่ผ่าน 
39 5401102047056 นางสาวทัดดาว  สุนทรชื่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
40 5401102047065 นางสาวปรียาพร  อ่ิมทิม การจัดการ ไม่ผ่าน 
41 5401102047068 นางสาวณรินทร์ธร  เอ่ียมสะอาด การจัดการ ผ่าน 
42 5401102047069 นางสาวปภิญชภัทร  พุทธรัตน์ การจัดการ ผ่าน 
43 5401102047070 นางสาวนิศรา  พูลเนียม การจัดการ ไม่ผ่าน 
44 5401102047074 นางสาวทรงศรี  แก่นแก้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
45 5401102047078 นางสาวอมรรัตน์  พันธ์วิลัย การจัดการ ผ่าน 
46 5401102047079 นางสาวเพชรภารินทร์  แซ่พัว การจัดการ ไม่ผ่าน 
47 5401102047083 นางสาวอลิศรา  ตาซื่อ การจัดการ ขาดสอบ 
48 5401102047085 นางสาวณัฐพัชร  หาญนอก การจัดการ ไม่ผ่าน 
49 5401102047086 นางสาวพาฝัน  แซ่เล่า การจัดการ ผ่าน 
50 5401102047089 นางสาวภัชราพร  ศรีอวน การจัดการ ผ่าน 
51 5401102047090 นางสาวมฑฏา  จุลสวัสดิ์ การจัดการ ผ่าน 
52 5401102047099 นายอุเทน  นามหาญ การจัดการ ผ่าน 
53 5401102047108 นางสาวพรวิภา  โสภีย์ การจัดการ ผ่าน 
54 5401102047111 นายจาตุรงค์  ศรีสุข การจัดการ ไม่ผ่าน 
55 5401102047113 นางสาวศิริพร  อันชม การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
56 5401102047119 นางสาวเตือนใจ  อุปแก้ว การจัดการ ผ่าน 
57 5401102047120 นางสาวรุ่งธิวา  เติบกายา การจัดการ ผ่าน 
58 5401102047123 นายสิทธิกร  สุสูงเนิน การจัดการ ไม่ผ่าน 
59 5401102047126 นางสาวโสสรยา  นักพิณพาทย์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
60 5401102047134 นางสาวรสรินทร์  เหมือนแตง การจัดการ ไม่ผ่าน 
61 5401102047135 นางสาวรุ่งพร  เหมือนแตง การจัดการ ไม่ผ่าน 
62 5401102047144 นางสาวสายฝน  ทองขาว การจัดการ ขาดสอบ 
63 5401102047147 นายศราวุฒิ อ่อนเกลี้ยง การจัดการ ไม่ผ่าน 
64 5401102047150 นายธีรพงษ์  บุษผา การจัดการ ผ่าน 
65 5401102047154 นางสาวเจริญศรี  จังพานิช การจัดการ ผ่าน 
66 5401102047185 นายชลอ บัวผัน  การจัดการ ผ่าน 
67 5401102047190 นางสาวสุภาวดี  ธรรมวิเศษ การจัดการ ผ่าน 
68 5501102046003 นางสาวกัญจน์จิรา  รุ่งสันเที๊ยะ การจัดการ ไม่ผ่าน 
69 5501102046005 นางสาวศศินิภา  ชาญชัยวุธ การจัดการ ผ่าน 
70 5501102046009 นายไพศาล  เสตางกูล การจัดการ ไม่ผ่าน 
71 5501102046011 นางสาวดารณี  มีรอด การจัดการ ไม่ผ่าน 
72 5501102046012 นางสาวศศิมาภรณ์  พลจังหรีด การจัดการ ไม่ผ่าน 
73 5501102046015 นายวราวุธ  พูนพวง การจัดการ ไม่ผ่าน 
74 5501102046017 นางสาวศิริรัตน์  บุญแก่ม การจัดการ ไม่ผ่าน 
75 5501102046018 นายยุทธนา  วงษ์ภา การจัดการ ไม่ผ่าน 
76 5501102046020 นางสาววิไลวรรณ  เน้ียวทุ่งน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 
77 5501102047004 นางสาวณัฐณิชา  พันธ์นาม การจัดการ ไม่ผ่าน 
78 5501102047006 นางสาวค าจันทร์  ทองมาก การจัดการ ผ่าน 
79 5501102047008 นางสาวธนัชญา  แย้มกลิ่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
80 5501102047010 นางสาวอธิตา  แซ่ปึง การจัดการ ผ่าน 
81 5501102047018 นายอิทธิ  ศักดิ์ศิริรัตน์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
82 5501102047021 นางสาวอรชุมา  แซ่เซียว การจัดการ ไม่ผ่าน 
83 5501102047022 นางสาวชุติมณฑน์  ทองต่อ การจัดการ ไม่ผ่าน 
84 5501102047024 นางวิยตรี  โพธิ์ใบ การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
85 5501102047025 นางสาวฉวีวรรณ  หนูอ่ิม การจัดการ ไม่ผ่าน 
86 5501102047028 นางสาวบุศรินทร์  ชมภูพึ่ง การจัดการ ผ่าน 
87 5501102047035 นางสาวสอาจ  กุลกั้ง การจัดการ ผ่าน 
88 5501102047039 นางสาวนันทมน  สุขาดสอบมบูรณ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
89 5501102047041 นางสาวอลิสา  เกิดค าแสง การจัดการ ขาดสอบ 
90 5501102047042 นางสาววราพร  ชังทิพย์ การจัดการ ผ่าน 
91 5501102047044 นางสาวสุกัญญา  ค าฮด การจัดการ ไม่ผ่าน 
92 5501102047061 นางสาวกุญษ์ชญา  ประชารักษ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
93 5501102047062 นางสาวสาวะตรี  โมลานิล การจัดการ ไม่ผ่าน 
94 5501102047065 นายธนา  นุชมี การจัดการ ผ่าน 
95 5501102047066 นายพูนเพิ่ม  ฮดโท การจัดการ ไม่ผ่าน 
96 5501102047072 นางสาวพิชชานันท์  ไชยทิพย์ปัญญา การจัดการ ผ่าน 
97 5501102047075 นางสาวโชติรัศมี  ฤาไกรษี การจัดการ ผ่าน 
98 5501102047078 นางสาวลักษณา  บุญหล้า การจัดการ ผ่าน 
99 5501102047080 นางสาวณัฐนันท์  เกิดศรีเพ็ง การจัดการ ไม่ผ่าน 

100 5501102047081 นางสาวนัฐฐยา  ห้วยศรีจันทร์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
101 5501102047083 นางสาวสุภาวดี  นาคศรีทอง การจัดการ ไม่ผ่าน 
102 5501102047084 นางสาวทัศนีย์  แย้มส ารวล การจัดการ ผ่าน 
103 5501102047090 นางสาวจิตพิมล  สอนสมนึก การจัดการ ไม่ผ่าน 
104 5501102047091 นางสาวราตรี  สีขาว การจัดการ ผ่าน 
105 5501102047092 นายสรายุทธ  สัจจพงษ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
106 5501102047093 นายภูวเดช  สัจจพงษ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
107 5501102047095 นางสาวพิมพ์ณิดา  ส าราญศิลป์ การจดัการ ผ่าน 
108 5501102047096 นางสาววิมลรัตน์  ฉายาปิยะนันท์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
109 5501102047105 นางสาววรนุช  ผิวอุบล การจัดการ ขาดสอบ 
110 5501102047110 นางสาวนิภาพร  คุ้มรุ่งเรือง การจัดการ ขาดสอบ 
111 5501102047111 นางสาวหนิง  แสงรอด การจัดการ ขาดสอบ 
112 5501102047112 นางสาวศรีประภา  แสนเมือง การจัดการ ไม่ผ่าน 
113 5501102047114 นางสาวจินตหรา  สารมูล การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
114 5501102047117 นางสาววาสนา  ฉันวันเพ็ง การจัดการ ผ่าน 
115 5501102047119 นางสาวนารีรัตน์  ผันผ่อน การจัดการ ผ่าน 
116 5501102047121 นางสาวสุภาพร  สิทธิสา การจัดการ ผ่าน 
117 5501102047126 นายทวีศักดิ์  บุญหล่อ การจัดการ ไม่ผ่าน 
118 5501102047129 นายส าเลิง  อ่อนเก้า การจัดการ ผ่าน 
119 5501102047130 นางสาวเกตุแก้ว  คุ้มเถื่อน การจัดการ ผ่าน 
120 5501102047133 นางชัชพร  เน่ียกุล การจัดการ ไม่ผ่าน 
121 5501102047134 นายสมโภช  อัตถกิจวิริยะ การจัดการ ผ่าน 
122 5501102047135 นายจิรันธนิน  นามสุวรรณมัธยะ การจัดการ ผ่าน 
123 5501102047146 นางสาวรัตติกาล  บาลี การจัดการ ผ่าน 
124 5501102047157 นางสาวธัญนันท์  พิมทุม การจัดการ ผ่าน 
125 5501102097025 นางสาวชลธิชา ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
126 5501102097027 นายพิเชษฐ์ วงศ์เกียรติแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
127 5401102083003 นางสาววีนา หมื่นอนันต์ การตลาด ผ่าน 
128 5401102086002 นายธงชัย แสงทอง การตลาด ขาดสอบ 
129 5401102086003 นายค าพล สิงห์หัน การตลาด ไม่ผ่าน 
130 5401102086004 นายธเนตร มั่นแย้ม การตลาด ผ่าน 
131 5401102086009 นางสาวคงรัศ แซ่ฉั่น การตลาด ไม่ผ่าน 
132 5401102087006 นางสาวรพีพรรณ สมควร การตลาด ผ่าน 
133 5401102087008 นางสาวรินดา เสนโพนงาม การตลาด ไม่ผ่าน 
134 5401102087009 นางสาวนภัสสร บุญเหลือ การตลาด ผ่าน 
135 5401102087010 นายประกาศ เอ้ือประกิจสิริ การตลาด ขาดสอบ 
136 5401102087015 นางสาวปิยะวรรณ ทับทิมแดง การตลาด ขาดสอบ 
137 5401102087017 นางสาวลดาวัลย์ กอยเทพ การตลาด ขาดสอบ 
138 5401102087018 นางสาวมนตราพร ตั้งวิพัดกุล การตลาด ขาดสอบ 
139 5401102087020 นางสาวพรพรรณ ปันมุ่ง การตลาด ไม่ผ่าน 
140 5401102087021 นางสาวจิตรา ขานน้ าค า การตลาด ผ่าน 
141 5401102087025 นางสาวศิริมงคล ผิวโพนม่วง การตลาด ขาดสอบ 
142 5401102087037 นางสาวลัดดา จิตตกระโทก การตลาด ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
143 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ ศรีไตรรัตน์ การตลาด ไม่ผ่าน 
144 5401102087058 นางสาวโสรยา สันจง การตลาด ขาดสอบ 
145 5401102087061 นางสาวสุณิสา เหี้ยมหาญ การตลาด ผ่าน 
146 5401102087063 นางสาวพัชรินทร์ สืบบุก การตลาด ไม่ผ่าน 
147 5401102087064 นางสาวพิกุล จ าปายศ การตลาด ไม่ผ่าน 
148 5401102087067 นางสาวอาภา ภูดีวี การตลาด ขาดสอบ 
149 5401102087069 นางสาวสุลัดดา คุตนาม การตลาด ขาดสอบ 
150 5401102087070 นางสาวพิมพ์เพทาญ พึ่งตา การตลาด ขาดสอบ 
151 5401102087072 นางสาวฐปนาฎ วงศ์ปัตน์ษา การตลาด ขาดสอบ 
152 5401102087073 นางสาวนุชจิรา วงษ์นารี การตลาด ผ่าน 
153 5401102087074 นางสาวบุปผารัตน์ พลายทอง การตลาด ผ่าน 
154 5401102087085 นางสาวลัดดาวัลย์ พิริโยดม การตลาด ไม่ผ่าน 
155 5401102087086 นางสาวเหมวดี ยสราโม การตลาด ผ่าน 
156 5501102085004 นางสาวอรวรรณ จ้อยรักษา การตลาด ไม่ผ่าน 
157 5501102085005 นางสาวสุภาภรณ์ เดชศรี การตลาด ไม่ผ่าน 
158 5501102085008 นางสาวปทุมพร กรเพชร์ การตลาด ไม่ผ่าน 
159 5501102085013 นางสาวสุภาพร พราหมณ์คงแก้ว การตลาด ขาดสอบ 
160 5501102085014 นางสาวขวัญแก้ว สวัสดิ์ฐิติเลิศ การตลาด ไม่ผ่าน 
161 5501102085015 นางสาวธัญฐาการณ์ เลิศธนาพิรักษ์ การตลาด ขาดสอบ 
162 5501102085017 นางสาวสุทธิลักษณ ์พิสุทธิรัตนพันธุ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
163 5501102085019 นายสุพนจ์ วงษ์สว่าง การตลาด ขาดสอบ 
164 5501102086021 นายกฤษดา เผ่าพงษ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
165 5501102087036 นางสาววนิดา เรืองชัย การตลาด ผ่าน 
166 5501102087056 นางสาววราภรณ์ เนียมตะเคียน การตลาด ไม่ผ่าน 
167 5401104066041 นางสาวกาญจนา แสงผา การบัญชี ผ่าน 
168 5401104067062 นางสาวจิตติภา ไล้ทอง การบัญชี ผ่าน 
169 5401104067064 นายวสันต์ วงษาสม การบัญชี ผ่าน 
170 5401104067089 นางสาวณัฐกานต์ หงส์สิทธิพงศ์ การบัญชี ขาดสอบ 

 
 
 

 
 
 

 


