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รายวิชา 00 7016  : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ผู้สอน อาจารย์วรัมพา  อินทรางกูร ณ อยุธยา 
วันที่สอบ 26 มกราคม 2556 เวลาที่สอบ 13.00 - 14.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102045019 นางสาวนัยนา  สุนทรชื่น การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5401102046024 นางสาวประไพ  ศรีสวัสดิ์ การจัดการ ขาดสอบ 
3 5401102047083 นางสาวอลิศรา  ตาซื่อ การจัดการ ผ่าน 
4 5401102047143 นางสาววารินทร์  ท้าว การจัดการ ผ่าน 
5 5501102046011 นางสาวดารณี  มีรอด การจัดการ ผ่าน 
6 5501102047041 นางสาวอลิสา  เกิดค าแสง การจัดการ ขาดสอบ 
7 5501102047064 นางสาวประภา  สถานทรัพย์ การจัดการ ขาดสอบ 
8 5501102047115 นางสาวยุพิน  ขาวยินดี การจัดการ ผ่าน 
9 5501102047142 นางสาวยุพา  ชนะน้อย การจัดการ ขาดสอบ 
10 5401102097009 นางสาวยุพา ทรงจ า การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
11 5401102097015 นายไววิทย์ มะลิวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
12 5501102096008 นางสาวจุฑาทิพย์ บรรพลา การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
13 5501102097002 นายสิทธกรินทร์ อุ่นจิตร การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
14 5401102085014 นางสาวสุพรรษา กรุดอ่ า การตลาด ผ่าน 
15 5401102085021 นางสาวศรสวรรค์ อัดแสง การตลาด ผ่าน 
16 5401102086002 นายธงชัย แสงทอง การตลาด ผ่าน 
17 5401102086023 นางสาวดวงพร บัวหลวง การตลาด ไม่ผ่าน 
18 5401102087031 นางสาวลัดดา คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
19 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ์ คงดั่น การตลาด ขาดสอบ 
20 5401102087033 นายสุขสันต์ โพธิ์แจ้ง การตลาด ขาดสอบ 
21 5401102087037 นางสาวลัดดา จิตตกระโทก การตลาด ขาดสอบ 
22 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ ศรีไตรรัตน์ การตลาด ผ่าน 
23 5401102087069 นางสาวสุลัดดา คุตนาม การตลาด ผ่าน 
24 5401102087072 นางสาวฐปนาฎ วงศ์ปัตน์ษา การตลาด ผ่าน 
25 5501102085017 นางสาวสุทธิลักษณ์ พิสุทธิรัตนพันธุ์ การตลาด ขาดสอบ 
26 5501102087013 นายชาญชัย เดชาธรไพศาล การตลาด ไม่ผ่าน 
27 5501102087037 นางสาวพรทิพย์ นามสมบูรณ์ การตลาด ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
28 5501102087047 นางสาวดวงกมล ในอรชร การตลาด ขาดสอบ 
29 5501102087059 นางสาวนิตยา นามสมบูรณ์ การตลาด ขาดสอบ 
30 5401102057067 นางสาวสิริเกตุ ศิริวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
31 5401102057068 นายณรงค์ฤทธิ์ สอนใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
32 5401102057073 นางสาวภัทรธิดา ยอดพูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
33 5401102057084 นางสาววรณรักษ์ ว่องวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
34 5401102057089 นายสหราช ทีสุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
35 5401102057100 นางสาวปรีดารัตน์ จ าปีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
36 5401102057056 นายสมนึก ลาดเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
37 5501103077033 นายทรงศักดิ์ กิจถาวรอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
38 5401104065025 นางสาวอรุณี บุญครอง บัญชี ขาดสอบ 
39 5401104066020 นางสาวพรทิพย์ ศรีบัวบาล บัญชี ผ่าน 
40 5401104067069 นางสาวศิริพร  หล่ายแก้ว บัญชี ขาดสอบ 
41 5401104067082 นางสาวพัชรินทร์ ท่าน้ าเที่ยง บัญชี ขาดสอบ 
42 5401104067089 นางสาวณัฐกานต์ หงส์สิทธิพงศ ์ บัญชี ขาดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


