
มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE 

 

กฎหมายธุรกิจ  หน้า  1 
   

รายวิชา 20 2106 : กฎหมายธุรกิจ 
ผู้สอน อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชติ 
วันท่ีสอบ 20 ตุลาคม 2555 เวลาที่สอบ 14.30 - 16.00น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5301102047141 นางเมศิยา   อยู่สุข การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5401102046023 นางสาวธัญวรัตน์   กิจปกรณ์สันติ การจัดการ ผ่าน 
3 5401102046028 นางสาววันเพ็ญ   เรไร การจัดการ ผ่าน 
4 5401102046032 นางสาวชูขวัญ   รอดประชา การจัดการ ผ่าน 
5 5401102046045 นางสาวอัมพร   โมลานิล การจัดการ ผ่าน 
6 5401102046046 นางสาวข้าวขวัญ   เกตุแก้ว การจัดการ ผ่าน 
7 5401102047019 นางสาวดาวประกาย   กืกทอง การจัดการ ผ่าน 
8 5401102047027 นางสาวเกศรา   มาตรนอก การจัดการ ผ่าน 
9 5401102047028 นางสาวอนัญญา   หมีแรต การจัดการ ผ่าน 

10 5401102047037 นางสาวสุกัญญา   บุญพิศน์ การจัดการ ผ่าน 
11 5401102047040 นางสาวโฉมเฉลา   ระยับศรี การจัดการ ผ่าน 
12 5401102047041 นางสาวจันทร์ทรา   ฉิวรัมย์ การจัดการ ผ่าน 
13 5401102047042 นางสาวปริชาติ   เทียนแขก การจัดการ ผ่าน 
14 5401102047051 นางสาวนาตยา   กลมป่น การจัดการ ผ่าน 
15 5401102047059 นางสาวกัญญารัตน์   กิจปกรณ์สันติ การจัดการ ผ่าน 
16 5401102047062 นางสาวภาวิณี   แสนใจ การจัดการ ผ่าน 
17 5401102047067 นายกิตติพงษ์   ชมจิตร การจัดการ ไม่ผ่าน 
18 5401102047068 นางสาวณรินทร์ธร   เอ่ียมสะอาด การจัดการ ผ่าน 
19 5401102047074 นางสาวทรงศรี   แก่นแก้ว การจัดการ ผ่าน 
20 5401102047076 นางสาวโสภิตา   ศรีเทพ การจัดการ ไม่ผ่าน 
21 5401102047079 นางสาวเพชรภารินทร์    แซ่พัว การจัดการ ไม่ผ่าน 
22 5401102047086 นางสาวพาฝัน   แซ่เล่า การจัดการ ผ่าน 
23 5401102047087 นายสิทธิพงษ์   สุนทรโรปกรณ์ การจัดการ ผ่าน 
24 5401102047088 นางสาวสุวพร   สินพันธ์ การจัดการ ผ่าน 
25 5401102047089 นางสาวภัชราพร   ศรีอวน การจัดการ ผ่าน 
26 5401102047090 นางสาวมฑฏา   จุลสวัสดิ์ การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
27 5401102047091 นายสุริโย   หมุนแก้ว การจัดการ ผ่าน 
28 5401102047094 นางสาวปวีณา   มีแพง การจัดการ ไม่ผ่าน 
29 5401102047095 นางสาวศริณทรา   กลิ่นหอม การจัดการ ผ่าน 
30 5401102047097 นางสาวสุดารัตน์   ค าประเสริฐ การจัดการ ผ่าน 
31 5401102047098 นางสาวสุนทลี   ผิวผ่อง การจัดการ ผ่าน 
32 5401102047101 นางสาวอัมพิกา   อรัญทม การจัดการ ไม่ผ่าน 
33 5401102047111 นายจาตุรงค์   ศรีสุข การจัดการ ผ่าน 
34 5401102047115 นางสาวธัญญพร   ธรรมวิเศษ การจัดการ ไม่ผ่าน 
35 5401102047120 นางสาวรุ่งธิวา   เติบกายา การจัดการ ผ่าน 
36 5401102047136 นายพินิจศักดิ์   เชื่อเดิม การจัดการ ผ่าน 
37 5401102047142 นางสาวจอย   อินชูกูล การจัดการ ผ่าน 
38 5401102047144 นางสาวสายฝน   ทองขาว การจัดการ ผ่าน 
39 5401102047147 นายศราวุฒิ   อ่อนเกลี้ยง การจัดการ ผ่าน 
40 5401102047150 นายธีรพงศ์   บุบผา การจัดการ ผ่าน 
41 5401102047154 นางสาวเจริญศรี   จังพานิช การจัดการ ผ่าน 
42 5401102047157 นายธปนันท์   ปลูกจิตรสม การจัดการ ผ่าน 
43 5401102047159 นางสาวสิริณัฏฐ์   เทียนสว่าง การจัดการ ขาดสอบ 
44 5401102047160 นางสาวสุภัทรา   ทะวรรณกูล การจัดการ ขาดสอบ 
45 5401102047161 นางกิติยา   เกตุสง่า การจัดการ ขาดสอบ 
46 5401102047185 นายชลอ   บัวผัน การจัดการ ผ่าน 
47 5401102047189 นางสาวกัญจนพรรณ    กานต์ดา การจัดการ ผ่าน 
48 5501102046005 นางสาวศศินิภา   ชาญชัยวุธ การจัดการ ผ่าน 
49 5501102046011 นางสาวดารณี   มีรอด การจัดการ ผ่าน 
50 5501102046013 นางสาววิภา   ตันเอ่ียม การจัดการ ผ่าน 
51 5501102046014 นางสาวอรกาญจน์   พิมพาลัย การจัดการ ไม่ผ่าน 
52 5501102046015 นายวราวุธ   พูนพวง การจัดการ ผ่าน 
53 5501102046017 นางสาวศิริรัตน์   บุญแจ่ม การจัดการ ผ่าน 
54 5501102046024 นางสาวฐิติมา   ภู่พันธ์ การจัดการ ผ่าน 
55 5501102047005 นางสาวดอกรัก   พลนาคู การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
56 5501102047018 นายอิทธิ   ศักดิ์ศิริรัตน์ การจัดการ ผ่าน 
57 5501102047021 นางสาวอรชุมา   แซ่เซียว การจัดการ ไม่ผ่าน 
58 5501102047022 นางสาวชุติมณฑน์  ทองต่อ การจัดการ ไม่ผ่าน 
59 5501102047025 นางสาวฉวีวรรณ   หนูอ่ิม การจัดการ ผ่าน 
60 5501102047038 นางสาวสุรินทร์   ตู้ภูมิ การจัดการ ผ่าน 
61 5501102047040 นางสาวทิพาภรณ์   พวงพันธ์ การจัดการ ผ่าน 
62 5501102047042 นางสาววราพร   ชังทิพย์ การจัดการ ผ่าน 
63 5501102047043 นางสาวพัชรินทร์   แก้วแจ้ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
64 5501102047044 นางสาวสุกัญญา   ค าฮด การจัดการ ไม่ผ่าน 
65 5501102047048 นางสาวอพิชญา   แต้มสุวรรณ การจัดการ ผ่าน 
66 5501102047052 นางสาวหฤทัย   กระแสโสม การจัดการ ไม่ผ่าน 
67 5501102047058 นายศุภกร   ลิ้มด ารงนุกูล การจัดการ ผ่าน 
68 5501102047063 นางสาวสุกัญญา   ลึกอะหร่ า การจัดการ ขาดสอบ 
69 5501102047064 นางสาวประภา   สถานทรัพย์ การจัดการ ขาดสอบ 
70 5501102047065 นายธนา   นุชมี การจัดการ ผ่าน 
71 5501102047066 นายพูนเพิ่ม   ฮดโท การจัดการ ผ่าน 
72 5501102047067 นางสาวสุภารัตน์  พรมพินิจ การจัดการ ผ่าน 
73 5501102047068 นางสาวทิพวรรณ   สุขส าราญ การจัดการ ผ่าน 
74 5501102047080 นางสาวณัฐนันท์   เกิดศรีเพ็ง การจัดการ ขาดสอบ 
75 5501102047081 นางสาวนัฐฐยา   ห้วยศรีจันทร์ การจัดการ ขาดสอบ 
76 5501102047082 นางสาวอมรรัตน์   เปไสล การจัดการ ผ่าน 
77 5501102047090 นางสาวจิตพิมล   สอนสมนึก การจัดการ ไม่ผ่าน 
78 5501102047092 นายสรายุทธ   สัจจพงศ์ การจัดการ ผ่าน 
79 5501102047095 นางสาวพิมพ์ณิดา   ส าราญศิลป์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
80 5501102047096 นางสาววิมลรัตน์   ฉายาปิยะนันท์ การจัดการ ผ่าน 
81 5501102047097 นายชนะ   สารเทพ การจัดการ ผ่าน 
82 5501102047098 นางสาวกมลฉันท์   ศรีเมฆ การจัดการ ไม่ผ่าน 
83 5501102047104 นางสาวอรวรรณ   ปานน้ า การจัดการ ไม่ผ่าน 
84 5501102047107 นางสาวราตรี   ทาน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 



มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE 

 

กฎหมายธุรกิจ  หน้า  4 
   

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
85 5501102047112 นางสาวศรีประภา   แสนเมือง การจัดการ ไม่ผ่าน 
86 5501102047114 นางสาวจินตหรา   สารมูล การจัดการ ผ่าน 
87 5501102047115 นางสาวยุพิน   ขาวยินดี การจัดการ ผ่าน 
88 5501102047117 นางสาววาสนา   ฉันวันเพ็ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
89 5501102047126 นายทวีศักดิ์   บุญหล่อ การจัดการ ผ่าน 
90 5501102047128 นางสาวชุดากร   บุญตา การจัดการ ไม่ผ่าน 
91 5501102047133 นางชัชพร   เนี่ยกุล การจัดการ ผ่าน 
92 5501102047139 นางสาวสุชีรา   ทิมทอง การจัดการ ผ่าน 
93 5501102047141 นางสาววรรณา   ค าภู การจัดการ ไม่ผ่าน 
94 5401102085014 นางสาวสุพรรษา   กรุดอ่ า การตลาด ไม่ผ่าน 
95 5401102085021 นางสาวศรสวรรค์   อัดแสง การตลาด ไม่ผ่าน 
96 5401102085025 นางสาวปิยวรรณ   เสือบางพระ การตลาด ผ่าน 
97 5401102085027 นางสาวพิมวิภา   ทองคงอ่วม การตลาด ผ่าน 
98 5401102085033 นางสาวฑภรณ   โมกแก้ว การตลาด ผ่าน 
99 5401102085034 นางสาวน้ าทิพย์   สังหร่าย การตลาด ผ่าน 

100 5401102086009 นางสาวคงรัศ   แซ่ฉั่น การตลาด ผ่าน 
101 5401102086011 นางสาวศรีสุดา   บัวแสน การตลาด ไม่ผ่าน 
102 5401102086012 นางสาวอลิษา   โสภาบุตร การตลาด ขาดสอบ 
103 5401102086021 นางสาวมนัสนันท์    ทองบุญอยู่ การตลาด ผ่าน 
104 5401102087017 นางสาวลดาวัลย์   กอยเทพ การตลาด ไม่ผ่าน 
105 5401102087031 นางสาวลัดดา  คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
106 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ์   คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
107 5401102087033 นายสุขสันต์  โพธิ์แจ้ง การตลาด ขาดสอบ 
108 5401102087036 นางสาวสุพัตรา   ยางนอก การตลาด ผ่าน 
109 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ   ศรีไตรรัตน์ การตลาด ไม่ผ่าน 
110 5401102087049 นายชัยะชัย   สดส ี การตลาด ผ่าน 
111 5401102087053 นางสาวปิยะพร   โยวะกา การตลาด ไม่ผ่าน 
112 5401102087056 นายปิยพงษ์   ลบแย้ม การตลาด ไม่ผ่าน 
113 5401102087063 นางสาวพัชรินทร์   สืบบุก การตลาด ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
114 5401102087067 นางสาวอาภา   ภูดีวี การตลาด ไม่ผ่าน 
115 5401102087069 นางสาวสุลัดดา   คุตนาม การตลาด ไม่ผ่าน 
116 5401102087072 นางสาวฐปนาฎ   วงศ์ปัตน์ษา การตลาด ขาดสอบ 
117 5401102087074 นางสาวบุปผารัตน์   พลายทอง การตลาด ผ่าน 
118 5401102087082 นางสาวเอกฉัน   อ่ิมส าราญ การตลาด ผ่าน 
119 5401102087083 นางสาวประภาพร   อุ่นทอง การตลาด ผ่าน 
120 5501102085013 นางสาวสุภาพร   พราหมณ์คงแก้ว การตลาด ขาดสอบ 
121 5501102086005 นายศรันย์ธร   อรุณมาส การตลาด ขาดสอบ 
122 5501102086014 นางสาวจีรนันท์   พิมพ์บูลย์ การตลาด ไม่ผ่าน 
123 5501102086017 นางสาวนัทธมน   รักเหลือ การตลาด ไม่ผ่าน 
124 5501102087013 นายชาญชัย   เดชาธรไพศาล การตลาด ขาดสอบ 
125 5501102087022 นางสาวโชติกา   จุลวงษ์ การตลาด ผ่าน 
126 5501102087026 นางสาวมธุริน   อินทร์แจ้ง การตลาด ผ่าน 
127 5501102087027 นางสาวอภิญญา   พรเจริญ การตลาด ผ่าน 
128 5501102087032 นางสาวนภาพร   วงศ์เอาะ การตลาด ขาดสอบ 
129 5501102087037 นางสาวพรทิพย์   นามสมบูรณ์ การตลาด ผ่าน 
130 5501102087039 นายพินัย   เพชรชู การตลาด ผ่าน 
131 5501102087041 นางสาวปวีณา   มาลา การตลาด ผ่าน 
132 5501102087059 นางสาวนิตยา   นามสมบูรณ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
133 5401102055030 นางสาวอภิญญา   พรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
134 5401102057003 นางสาวธนัญญา  วัฒนาวิเศษวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
135 5401102057011 นายกิติพงษ์  โชติกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
136 5401102057018 นางสาวสกาวเดือน  บุอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
137 5401102057042 นางสาวทองพิน  จู่ตั้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
138 5401102057050 นายศุภสิทธิ์   สุนทรโรปกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
139 5401102057056 นายสมนึก   ลาดเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
140 5401102057069 นายวันเฉลิม  โพธิ์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
141 5401102057077 นางสาวจันเพ็ญ  หอมกลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
142 5401102057086 นางสาวพัชรา  ดีน้ า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
143 5401102057101 นางสาวชัญญานุช  นาประชุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
144 5501102097009 นางสาวลภัสรดา  นุ่มละมัย การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
145 5501102097025 นางสาวชลธิชา  ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
146 5401102095001 นางสาวนิตยา  สิลสร้อย การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
147 5401102095005 นางสาวศมณวรรณ  หลวงสาร การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
148 5401104065011 นางสาวพงษ์สุดา  โพธิญา การบัญชี ผ่าน 
149 5401104065026 นางสาวพิชญธิดา  บญุชื่น การบัญชี ผ่าน 
150 5401104066027 นางสาวปวันรัตน์  อนันต์นิธิไกร การบัญชี ไม่ผ่าน 
151 5401104067068 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์อินทร์ การบัญชี ผ่าน 
152 5401104067084 นางสาวชลลดา  แกรอฮีม การบัญชี ขาดสอบ 
153 5401104067109 นางสาวภานุชนาฎ  เหล่าโคตร การบัญชี ผ่าน 
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