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รายวิชา 20 3112  : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้สอน อาจารย์อินทิรา  มีอินทร์เกิด 
วันท่ีสอบ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลาที่สอบ 10.30 - 12.00 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102045011 นางสาวสุภัตภรณ์  บุญศรี การจัดการ ผ่าน 
2 5401102045012 นางสาวดรุณี  จอดนอก การจัดการ ผ่าน 
3 5401102045014 นางสาวนัฐกานต์  พึ่งไพร การจัดการ ผ่าน 
4 5401102045015 นางสาวอัจฉรา  วงษ์สวัสดิ์ การจัดการ ผ่าน 
5 5401102045022 นางสาวสุภัตภรณ์  จุลสันเที๊ยะ การจัดการ ผ่าน 
6 5401102046014 นางสาวศุภลักษญ์ ปะระมะ การจัดการ ผ่าน 
7 5401102046018 นางสาวณัฐชาต  ศรีบกระโทก การจัดการ ผ่าน 
8 5401102046028 นางสาววันเพ็ญ เรไร การจัดการ ผ่าน 
9 5401102046032 นางสาวชูขวัญ  รอดประชา การจัดการ ผ่าน 

10 5401102046033 นางสาวเยาวลักษณ์  สุขศร ี การจัดการ ขาดสอบ 
11 5401102046040 นางสาวปิยธิดา คุณสี การจัดการ ผ่าน 
12 5401102046041 นางสาวชลิตา  ฉิมสูงเนิน การจัดการ ผ่าน 
13 5401102046042 นางสาวประไพ  ศรีสวัสดิ์ การจัดการ ผ่าน 
14 5401102046046 นางสาวข้าวขวัญ  เกตุแก้ว การจัดการ ผ่าน 
15 5401102047006 นางสาวชาญณรงค์  แจ่มจันทร์ การจัดการ ผ่าน 
16 5401102047017 นางสาววรวรรณ เจริญผล การจัดการ ผ่าน 
17 5401102047039 นางสาวกรรณิกร  คนหาญ การจัดการ ผ่าน 
18 5401102047055 นางสาวสุนิตา  ก่อกิจสุนทรสาร การจัดการ ผ่าน 
19 5401102047059 นางสาวกัญญารัตน์  กิจปกรณ์สันติ การจัดการ ผ่าน 
20 5401102047064 นางสาววิไลวรรณ์  เลอวงษา การจัดการ ผ่าน 
21 5401102047070 นางสาวนิศรา  พูลเนียม การจัดการ ผ่าน 
22 5401102047076 นางสาวโสภิตา  ศรีเทพ การจัดการ ไม่ผ่าน 
23 5401102047078 นางสาวอมรรัตน์  พันธ์วิลัย การจัดการ ผ่าน 
24 5401102047083 นางสาวอลิศรา  ตาซื่อ การจัดการ ขาดสอบ 
25 5401102047091 นายสุริโย  หมุนแก้ว การจัดการ ผ่าน 
26 5401102047101 นางสาวอัมพิกา  อรัญทม การจัดการ ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
27 5401102047104 นายณฤทธิ์  ส่งเสริม การจัดการ ขาดสอบ 
28 5401102047115 นางสาวธัญญพร  ธรรมวิเศษ การจัดการ ผ่าน 
29 5401102047116 นางสาวอัจฉรา  บุญเกษม การจัดการ ผ่าน 
30 5401102047118 นางสาวสุภาพร  แซ่ห่วง การจัดการ ผ่าน 
31 5401102047134 นางสาวรสรินทร์  เหมือนแตง การจัดการ ผ่าน 
32 5401102047144 นางสาวสายฝน  ทองขาว การจัดการ ผ่าน 
33 5401102047147 นายศราวุฒิ อ่อนเกลี้ยง การจดัการ ผ่าน 
34 5401102047154 นางสาวเจริญศรี  จังพานิช การจัดการ ผ่าน 
35 5401102047185 นายชลอ  บัวผัน การจัดการ ผ่าน 
36 5501102046002 นางสาวอัจฉรา  สายทองค า การจัดการ ผ่าน 
37 5501102046004 นางสาววานิษา  อรุณวรรธนะจารุ การจัดการ ผ่าน 
38 5501102046009 นายไพศาล  เสตางกูล การจัดการ ผ่าน 
39 5501102046015 นายวราวุธ  พูนพวง การจัดการ ผ่าน 
40 5501102047001 นางสาววรกร  ดาราเย็น การจัดการ ขาดสอบ 
41 5501102047005 นางสาวดอกรัก  พลนาคู การจัดการ ผ่าน 
42 5501102047018 นายอิทธิ  ศักดิ์ศิริรัตน์ การจัดการ ผ่าน 
43 5501102047023 นางสาวดาราวดี  เวชกิจ การจัดการ ขาดสอบ 
44 5501102047025 นางสาวฉวีวรรณ  หนูอ่ิม การจัดการ ผ่าน 
45 5501102047028 นางสาวบุศรินทร์  ชมภูพึ่ง การจัดการ ผ่าน 
46 5501102047031 นางสาวสุริยาพร  จันทร์นอก การจัดการ ผ่าน 
47 5501102047032 นางสาวนิติยา  มีสัตย์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
48 5501102047044 นางสาวสุกัญญา  ค าฮด การจัดการ ไม่ผ่าน 
49 5501102047066 นายพูนเพิ่ม  ฮดโท การจัดการ ไม่ผ่าน 
50 5501102047072 นางสาวพิชชานันท์  ไชยทิพย์ปัญญา การจัดการ ผ่าน 
51 5501102047074 นางสาวประภาศรี  ศิริบุตร การจัดการ ผ่าน 
52 5501102047092 นายสรายุทธ  สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
53 5501102047093 นายภูวเดช  สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
54 5501102047126 นายทวีศักดิ์  บุญหล่อ การจัดการ ผ่าน 
55 5501102047129 นายส าเลิง  อ่อนเก้า การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
56 5501102047135 นายจิรันธนิน  นามสุวรรณมัธยะ การจัดการ ผ่าน 
57 5501102047154 นางสาวกรรณิการ์  วิเศษสุนทร การจัดการ ผ่าน 
58 5501102047156 นางสาวอนัญญา  สุวรรณประดิษฐ์ การจัดการ ผ่าน 
59 5401102085030 นางสาวสุรีพร แจงเจริญ การตลาด ผ่าน 
60 5401102085033 นางสาวฑภรณ โมกแก้ว การตลาด ผ่าน 
61 5401102085036 นางสาวเกศราภรณ์ บุญญาภานุกูล การตลาด ผ่าน 
62 5401102086009 นางสาวคงรัศ แซ่ฉั่น การตลาด ผ่าน 
63 5401102086023 นางสาวดวงพร บัวหลวง การตลาด ขาดสอบ 
64 5401102087006 นางสาวรพีพรรณ สมควร การตลาด ผ่าน 
65 5401102087008 นางสาวรินดา เสนโพนงาม การตลาด ผ่าน 
66 5401102087015 นางสาวปิยะวรรณ ทับทิมแดง การตลาด ผ่าน 
67 5401102087021 นางสาวจิตรา ขานน้ าค า การตลาด ผ่าน 
68 5401102087022 นางสาวนิรมล แก้วอาจ การตลาด ผ่าน 
69 5401102087023 นางสาวบังอร สงศิริ การตลาด ผ่าน 
70 5401102087025 นางสาวศิริมงคล ผิวโพนม่วง การตลาด ผ่าน 
71 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ ์คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
72 5401102087037 นางสาวลัดดา จิตตกระโทก การตลาด ผ่าน 
73 5401102087063 นางสาวพัชรินทร์ สืบบุก การตลาด ผ่าน 
74 5401102087083 นางสาวประภาพร อุ่นทอง การตลาด ผ่าน 
75 5501102085005 นางสาวสุภาภรณ์ เดชศรี การตลาด ไม่ผ่าน 
76 5501102085006 นางสาวสุชาดา มุ่งมี การตลาด ผ่าน 
77 5501102085013 นางสาวสุภาพร พราหมณ์คงแก้ว การตลาด ขาดสอบ 
78 5501102086007 นางสาวพิภัทรา โพธิ์สวัสดิ์ การตลาด ขาดสอบ 
79 5501102087029 นางสาวฉันทนา จอมปัทม์ การตลาด ผ่าน 
80 5501102087050 นายพิพัฒน์ โสมศิริกูล การตลาด ผ่าน 
81 5501102087052 นางสาวนุชรินทร์ ชารี การตลาด ผ่าน 
82 5401102055004 นางสาวมินสลา  ถึงสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
83 5401102055017 นายธงไชย  บอนขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
84 5401102055030 นางสาวอภิญญา  พรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
85 5401102056021 นางสาวละอองดาว คันทีท้าว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
86 5401102057006 นางสาวนุจรินทร์ แก้วเหล่ายูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
87 5401102057014 นายกิติพงษ์ โชติกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
88 5401102057041 นางสาวอ าไพ ผลอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
89 5401102057042 นางสาวทองพิน จู่ตั้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
90 5401102057069 นายวันเฉลิม โพธิ์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
91 5401102057102 นางสาวสาวิตรี แดงสมอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
92 5401102057103 นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
93 5401102057105 นายอุกฤษฏ์  ชุนด ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
94 5401102057106 นายวิชิต  กลิ่นถือศิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
95 5401102057108 นางสาวรจนา  ก้อนค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
96 5501102057059 นางสาวฐิติรัตน์ ไข่นุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


