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รายวิชา 00 7015  : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ผู้สอน อาจารย์หัทยา  แย้มชุติ 
วันที่สอบ 19 มกราคม 2556 เวลาที่สอบ 13.00 - 14.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102045023 นายศิวะโรจน์  เทพค า การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5401102046010 นางสาวชลธิชา  สุขสอาด การจัดการ ไม่ผ่าน 
3 5401102046014 นางสาวศุภลักษญ์ ปะระมะ การจัดการ ไม่ผ่าน 
4 5401102046020 นางสาวจันทรา  ปานหอมยา การจัดการ ไม่ผ่าน 
5 5401102046022 นางสาวสุภาภรณ์  แสงศิริ การจัดการ ไม่ผ่าน 
6 5401102046028 นางสาววันเพ็ญ เรไร การจดัการ ผ่าน 
7 5401102046032 นางสาวชูขวัญ  รอดประชา การจัดการ ไม่ผ่าน 
8 5401102046038 นางสาวสุนิสา  อ่อนรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
9 5401102046042 นางสาวประไพ  ศรีสวัสดิ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
10 5401102047007 นางสาวคณณัฏฐ์  เกิดโพธิ์ทอง การจัดการ ไม่ผ่าน 
11 5401102047008 นางสาวเพ็ญแข  สุดใจ การจัดการ ขาดสอบ 
12 5401102047014 นางสาวกรุณา  เสือป่างิ้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
13 5401102047022 นางสาวจิราพร  จอกนิ้ว การจัดการ ขาดสอบ 
14 5401102047038 นางสาวพัชนิจ  ชาญจิตร การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5401102047059 นางสาวกัญญารัตน์  กิจปกรณ์สันติ การจัดการ ไม่ผ่าน 
16 5401102047062 นางสาวภาวิณี  แสนใจ การจัดการ ไม่ผ่าน 
17 5401102047074 นางสาวทรงศรี  แก่นแก้ว การจัดการ ขาดสอบ 
18 5401102047075 นางสาวสรญา  กลองกระโทก การจัดการ ไม่ผ่าน 
19 5401102047076 นางสาวโสภิตา  ศรีเทพ การจัดการ ไม่ผ่าน 
20 5401102047078 นางสาวอมรรัตน์  พันธ์วิลัย การจัดการ ไม่ผ่าน 
21 5401102047083 นางสาวอลิศรา  ตาซื่อ การจัดการ ไม่ผ่าน 
22 5401102047085 นางสาวณัฐพัชร  หาญนอก การจัดการ ผ่าน 
23 5401102047093 นางสาวสาวิตรี  นินตา การจัดการ ผ่าน 
24 5401102047094 นางสาวปวีณา  มีแพง การจัดการ ไม่ผ่าน 
25 5401102047095 นางสาวศริณทรา  กลิ่นหอม การจัดการ ขาดสอบ 
26 5401102047099 นายอุเทน  นามหาญ การจัดการ ไม่ผ่าน 
27 5401102047102 นางสาวรัตนา  โตเขียว การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
28 5401102047111 นายจตุรงค์  ศรีสุข การจัดการ ไม่ผ่าน 
29 5401102047115 นางสาวธัญญพร  ธรรมวิเศษ การจัดการ ไม่ผ่าน 
30 5401102047123 นายสิทธิกร  สุสูงเนิน การจัดการ ขาดสอบ 
31 5401102047126 นางสาวโสรยา  นักพิณพาทย์ การจัดการ ขาดสอบ 
32 5401102047141 นายกฤษณะ  กุลแพทย์ การจัดการ ขาดสอบ 
33 5401102047157 นายธปนันท์  ปลูกจิตรสม การจัดการ ขาดสอบ 
34 5401102047172 นางสาวศิริวรรณ  สังข์ทอง การจัดการ ไม่ผ่าน 
35 5501102046012 นางสาวศศิมาภรณ์  พลจังหรีด การจัดการ ผ่าน 
36 5501102046015 นายวราวุธ  พูนพวง การจัดการ ไม่ผ่าน 
37 5501102046020 นางสาววิไลวรรณ  เนี้ยวทุ่งน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 
38 5501102047025 นางสาวฉวีวรรณ  หนูอิ่ม การจัดการ ไม่ผ่าน 
39 5501102047028 นางสาวบุศรินทร์  ชมภูพึ่ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
40 5501102047044 นางสาวสุกัลญา  ค าฮด การจัดการ ผ่าน 
41 5501102047061 นางสาวกุญษ์ชญา  ประชารักษ ์ การจัดการ ผ่าน 
42 5501102047062 นางสาวสาวะตรี  โมลานิล การจัดการ ไม่ผ่าน 
43 5501102047063 นางสาวสุกัญญา  ลึกอะหร่ า การจัดการ ไม่ผ่าน 
44 5501102047074 นางสาวประภาศรี  ศิริบุตร การจัดการ ไม่ผ่าน 
45 5501102047092 นายสรายุทธ  สัจจพงษ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
46 5501102047093 นายภูวเดช  สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
47 5501102047098 นางสาวกมลฉันท์  ศรีเมฆ การจัดการ ขาดสอบ 
48 5501102047105 นางสาววรนุช  ผิวอุบล การจัดการ ไม่ผ่าน 
49 5501102047117 นางสาววาสนา  ฉันวันเพ็ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
50 5501102047126 นายทวีศักดิ์  บุญห่อ การจัดการ ไม่ผ่าน 
51 5501102047129 นายส าเลิง  อ่อนเก้า การจัดการ ไม่ผ่าน 
52 5501102047142 นางสาวยุพา  ชนะน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 
53 5401102085029 นางสาวณิชากานต์ ชื่นจิตนิรนัดร์ การตลาด ไม่ผ่าน 
54 5401102085033 นางสาวฑภรณ โมกแก้ว การตลาด ผ่าน 
55 5401102085034 นางสาวน้ าทิพย์ สังหร่าย การตลาด ไม่ผ่าน 
56 5401102085035 นางสาวจิราภรณ์ ม่วงคลองใหม่ การตลาด ไม่ผ่าน 
57 5401102085036 นางสาวเกศราภรณ์ บุญญาภานุกูล การตลาด ไม่ผ่าน 
58 5401102085037 นายธนกร รุ่งอรุณ การตลาด ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
59 5401102085038 นายช านาญ เพชรอาวุธ การตลาด ไม่ผ่าน 
60 5401102086003 นายค าพล สิงห์หัน การตลาด ไม่ผ่าน 
61 5401102086004 นายธเนตร มั่นแย้ม การตลาด ไม่ผ่าน 
62 5401102086022 นางสาวจอมขวัญ เปรมปรีชา การตลาด ไม่ผ่าน 
63 5401102087006 นางสาวรพีพรรณ สมควร การตลาด ไม่ผ่าน 
64 5401102087008 นางสาวรินดา เสนโพนงาม การตลาด ไม่ผ่าน 
65 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ์ คงดั่น การตลาด ไม่ผ่าน 
66 5401102087037 นางสาวลัดดา จิตตกระโทก การตลาด ไม่ผ่าน 
67 5401102087041 นางสาวสุณิชญา จันทรท้าว การตลาด ไม่ผ่าน 
68 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ ศรีไตรรัตน์ การตลาด ไม่ผ่าน 
69 5401102087053 นางสาวปิยะพร โยวะกา การตลาด ไม่ผ่าน 
70 5401102087070 นางสาวพิมพ์เพทาญ พ่ึงตา การตลาด ไม่ผ่าน 
71 5501102085005 นางสาวสุภาภรณ์ เดชศรี การตลาด ขาดสอบ 
72 5501102085018 นางสาวหทัย ศรีระยับ การตลาด ขาดสอบ 
73 5501102087014 นางสาวร าไพ เพ่ิมทอง การตลาด ขาดสอบ 
74 5501102087021 นายประวิทย์ กะการดี การตลาด ผ่าน 
75 5501102087036 นางสาววนิดา เรืองชัย การตลาด ไม่ผ่าน 
76 5501102087040 นางสาวจันทรรัตน์ โพธิภัทรนนท์ การตลาด ไม่ผ่าน 
77 5501102087059 นางสาวนิตยา นามสมบูรณ์ การตลาด ขาดสอบ 
78 5401102055015 นางสาวเหมือนฝัน  ปิ่นทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
79 5401102055018 นางสาวดารุณี  กล่ างิ้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
80 5401102055023 นายอุกฤษฏ์  บุญเหลี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
81 5401102055027 นางสาวธิดารัตน์  รุ่งสิรินาถ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
82 5401102057041 นางสาวอ าไพ ผลอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
83 5401102057072 นางสาวสุจิตรา ศาลาจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
84 5401102057073 นางสาวภัทรธิดา ยอดพูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
85 5401102057077 นางสาวจันเพ็ญ หอมกลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
86 5501102097002 นายสิทธกรินทร์ อุ่นจิตร การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
87 5501102097019 นางสาวธนีนาถ เพชรแสงงาม การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
88 5501102097020 นายอภิชาติ เทศนอก การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
89 5401104066020 นางสาวพรทิพย์ ศรีบัวบาล การบัญชี ผ่าน 



มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผลการสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งท่ี 2 

 

00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  หน้า  4            

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
90 5401104066027 นางสาวปวันรัตน์ อนันต์นิธิไกร การบัญชี ไม่ผ่าน 
91 5401104066028 นางสาวปรีดารัตน์ เทพโพธา การบัญชี ผ่าน 
92 5401104066039 นางสาวรัตติยา สันวิลาศ การบัญชี ผ่าน 
93 5401104066041 นางสาวกาญจนา แสงผา การบัญชี ไม่ผ่าน 
94 5401104067014 นางสาวสุภารัตน์ ทินชูกุล การบัญชี ไม่ผ่าน 
95 5401104067050 นางสาวชุติมาพร แก้วเพียร การบัญชี ไม่ผ่าน 
96 5401104067066 นางสาวชนัดดา ตรวจนอก การบัญชี ไม่ผ่าน 
97 5401104067078 นางสาววันดี ตั้งสมบูญ การบัญชี ไม่ผ่าน 
98 5401104067079 นางสาวลัดดาวรรณ กิจสวัสดิ์ การบัญชี ผ่าน 
99 5401104067082 นางสาวพัชรินทร์ ท่าน้ าเที่ยง การบัญชี ขาดสอบ 
100 5401104067089 นางสาวณัฐกานต์ หงส์สิทธิพงศ์ การบัญชี ขาดสอบ 
101 5401103075002 นางสาวขวัญฤทัย ขอพบสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
102 5401103075003 นางสาววิษณี แจ่มพิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
103 5401103075025 นายอชิตพล พรมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
104 5401103076040 นายพีรพล คณธิคามี เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่าน 
105 5501103076021 นายกฤษกร พลเยี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดสอบ 
106 5401102046005 นางสาวจรูญศรี วริพัฒน์  การจัดการ ไม่ผ่าน 
107 5501102046011 นางสาวดารณี  มีรอด  การจัดการ ผ่าน 
108 5501102046013 นางสาววิภา  ตันเอี่ยม  การจัดการ ไม่ผ่าน 
109 5401102047101 นางสาวอัมพิกา  อรัญทม  การจัดการ ไม่ผ่าน 
110 5401102057056 นายสมนึก ลาดเมือง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 


