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00 8000คณิตศาสตร์ทั่วไป  หน้า 1 

รายวิชา 00 8000 : คณิตศาสตร์ทั่วไป 
ผู้สอน อาจารย์ไพโรจน์  แจ่มศรี 
วันที่สอบ 12 มกราคม 2556 เวลาที่สอบ 14.30 – 16.00น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102045023 นายศิวะโรจน์ เทพค า การจัดการ ขาดสอบ 
2 5401102046007 นางสาวจุฑามาศ อินทนนท์ การจัดการ ขาดสอบ 
3 5401102046010 นางสาวชลธิชา สุขาดสอบอาด การจัดการ ขาดสอบ 
4 5401102046023 นางสาวธัญวรัตน์ แนบพุทรา การจัดการ ผ่าน 
5 5401102046032 นางสาวชูขวัญ รอดประชา การจัดการ ผ่าน 
6 5401102046033 นางสาวเยาวลักษณ์ สุขศรี การจัดการ ขาดสอบ 
7 5401102046034 นางสาวจรียาสะ แสงสาร การจัดการ ขาดสอบ 
8 5401102046037 นางสาวสุวิภา ภมรพล การจัดการ ไม่ผ่าน 
9 5401102046038 นางสาวสุนิสา อ่อนรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
10 5401102046042 นางสาวประไพ ศรีสวัสดิ์ การจัดการ ผ่าน 
11 5401102046045 นางสาวอัมพรโมลานิล การจัดการ ขาดสอบ 
12 5401102047004 นางกนกกรวิชัยศร การจัดการ ขาดสอบ 
13 5401102047008 นางสาวเพ็ญแข สุดใจ การจัดการ ผ่าน 
14 5401102047014 นางสาวกรุณาเสือป่างิ้ว การจัดการ ขาดสอบ 
15 5401102047062 นางสาวภาวิณี แสนใจ การจัดการ ผ่าน 
16 5401102047043 นางสาวนุชนาฏ สิตวงษ ์ การจัดการ ขาดสอบ 
17 5401102047065 นางสาวปรียาพร อิ่มทิม การจัดการ ขาดสอบ 
18 5401102047075 นางสาวสรญา  กลอกกระโทก การจัดการ ผ่าน 
19 5401102047079 นางสาวเพชรภารินน์ แซ่พัว การจัดการ ผ่าน  
20 5401102047099 นายอุเทน นามหาญ การจัดการ ผ่าน 
21 5401102047101 นางสาวอัมพิกา อรัญทม การจัดการ ผ่าน 
22 5401102047119 นางสาวเตือนใจ อุปแก้ว การจัดการ ผ่าน 
23 5401102047126 นางสาวโสรยา นักพิณพาทย์ การจัดการ ขาดสอบ 
24 5401102047134 นางสาวรสรินทร์ เหมือนแตง การจัดการ ขาดสอบ 
25 5401102047136 นายพินิจศักดิ์ เชื่อเดิม การจัดการ ผ่าน 
26 5401102047147 นายศราวุฒิ อ่อนเกลี้ยง การจัดการ ขาดสอบ 
27 5401102047183 นางสาววันนา สุวรรณเกิด การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
28 5401102047184 นางสาวสุดารัตน์ เยี่ยมสันเที๊ยะ การจัดการ ผ่าน 
29 5401102047185 นายชะลอ บัวผัน การจัดการ ขาดสอบ 
30 5401102047186 นางสาวสุนี วินสา การจัดการ ผ่าน 
31 5401102047187 นายเอกพจน์  เคหะทองค า การจัดการ ผ่าน 
32 5401102047188 นางสาวปิยะมาศ ตูมทองดี การจัดการ ผ่าน 
33 5501102046001 นางสาวรัตนา พรกะอาจ การจัดการ ผ่าน 
34 5501102046013 นางสาววิภา ตันเอี่ยม การจัดการ ผ่าน 
35 5501102046014 นางสาวอรกาญจน์ พิมพาลัย การจัดการ ผ่าน 
36 5501102046020 นางสาววิไลวรรณ เบี้ยวทุ่งน้อย การจัดการ ผ่าน 
37 5501102046024 นางสาวฐิติมา ดู่พันธ์ การจัดการ ผ่าน 
38 5501102047006 นางสาวค าจันทร์ ทองมาก การจัดการ ผ่าน 
39 5501102047008 นางสาวธนัชญา แย้มกลิ่น การจัดการ ผ่าน 
40 5501102047009 นางสาวเสาวนีย์ จิตต์ประสงค์ การจัดการ ผ่าน 
41 5501102047011 นางสาวจิราภรณ์ จ าปี การจัดการ ผ่าน 
42 5501102047025 นางสาวฉวีวรรณ หนูอิ่ม การจัดการ ผ่าน 
43 5501102047028 นางสาวบุศรินทร์ ชมภูพึ่ง การจัดการ ผ่าน 
44 5401102047030 นางสาวขนิษฐา  ขยันสการ  การจัดการ ไม่ผ่าน 
45 5501102047038 นางสาวสุรินทร์ ตู้ภูมิ การจัดการ ผ่าน 
46 5501102047040 นางสาวทิพาภรณ์  พวงพันธ์ การจัดการ ผ่าน 
47 5501102047041 นางสาวอลิสา เกิดค าแสง การจัดการ ขาดสอบ 
48 5501102047042 นางสาววราพร ชังทิพย์ การจัดการ ผ่าน 
49 5501102047043 นางสาวพัชรินทร์ แก้วแจ้ง การจัดการ ผ่าน 
50 5501102047046 นางวัชรินทร์ จันทร์ขวา การจัดการ ผ่าน 
51 5501102047048 นางสาวอพิชญา แต้มสุวรรณ การจัดการ ผ่าน 
52 5501102047052 นางสาวหฤทัย กระแสโสม การจัดการ ผ่าน 
53 5501102047053 นางสาวไอลดา ว่องไว การจัดการ ผ่าน 
54 5501102047054 นางสาวสุภัทรา ประเทศ การจัดการ ผ่าน 
55 5501102047058 นายศุภกร ลิ้มด ารงนุกูล การจัดการ ผ่าน 
56 5501102047060 นางสาวพัตราภรณ์ สุริเทศ การจัดการ ผ่าน 
57 5501102047061 นางสาวกุญษ์ชญา ประชารักษ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
58 5501102047062 นางสาวสาวะตรี โมลานิล การจัดการ ผ่าน 
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59 5501102047066 นายพูนเพ่ิม ฮดโท การจัดการ ผ่าน 
60 5501102047067 นางสาวสุภารัตน์ พรมพินิจ การจัดการ ผ่าน 
61 5501102047068 นางสาวทิพวรรณ สุขส าราญ การจัดการ ผ่าน 
62 5501102047075 นางสาวโชติรัศมีฤาไกรษี การจัดการ ผ่าน 
63 5501102047078 นางสาวลักษณา บุญหล้า การจัดการ ผ่าน 
64 5501102047083 นางสาวสุภาวดี นาคศรีทอง การจัดการ ผ่าน 
65 5501102047091 นางสาวราตรี สีขาว การจัดการ ผ่าน 
66 5501102047092 นายสรายุทธ สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
67 5501102047093 นายภูวเดช สัจจพงษ์ การจัดการ ผ่าน 
68 5501102047094 นางรพีพรรณ ขาวศรี การจัดการ ผ่าน 
69 5501102047095 นางสาวพิมพ์ณิดา ส าราญศิลป์ การจัดการ ผ่าน 
70 5501102047096 นางสาววิมลรัตน์ ฉายาปิยะนันท์ การจัดการ ผ่าน 
71 5501102047097 นายชนะ สารเทพ การจัดการ ผ่าน 
72 5501102047098 นางสาวกมลฉันท์ ศรีเมฆ การจัดการ ขาดสอบ 
73 5501102047107 นางสาวราตรี ทาน้อย การจัดการ ผ่าน 
74 5501102047108 นางสาววาสนา เอกอนงค์ การจัดการ ผ่าน 
75 5501102047110 นางสาวนิภาพร คุ้มรุ่งเรือง การจัดการ ผ่าน 
76 5501102047111 นางสาวหนิง แสงรอด การจัดการ ผ่าน 
77 5501102047115 นางสาวยุพิน ขาวยินดี การจัดการ ผ่าน 
78 5501102047117 นางสาววาสนา ฉันวันเพ็ง การจัดการ ผ่าน 
79 5501102047119 นางสาวนารีรัตน์ ผันผ่อน การจัดการ ขาดสอบ 
80 5501102047121 นางสาวสุภาพร สิทธิสา การจัดการ ขาดสอบ 
81 5501102047129 นายส าเลิง อ่อนเก้า การจัดการ ผ่าน 
82 5501102047142 นางสาวยุพา ชนะน้อย การจัดการ ขาดสอบ 
83 5501102047156 นางสาวอนัญญา สุวรรณประดิษฐ์ การจัดการ ขาดสอบ 
84 5401102046014 นางสาวศุภลักษญ์ ปะระมะ การจัดการ ผ่าน 
85 5401102047009 นางสาวเพ็ญนภา  สุดใจ * การจัดการ ขาดสอบ 
86 5401102047060 นางสาวดวงใจ  คุ้มปกครอง * การจัดการ ผ่าน 
87 5501102091028 นายพิชญ์พงค์ ยิ่งยงค์ การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
88 5501102097012 นางสาวอภิญญา สกุลท่าสาย การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
89 5501102097025 นางสาวชลธิชา ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส์ ขาดสอบ 
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90 5401102085030 นางสาวสุรีพร แจงเจริญ การตลาด ไม่ผ่าน 
91 5401102085037 นายธนกร รุ่งอรุณ การตลาด ผ่าน 
92 5401102086021 นางสาวมนัสนันท์ ทองบุญอยู่ การตลาด ขาดสอบ 
93 5401102086023 นางสาวดวงพร บัวหลวง การตลาด ขาดสอบ 
94 5401102087005 นางสาวชมพู่ จันดาหงษ์ การตลาด ผ่าน 
95 5401102087012 นางสาวประภัสสร กุกุดเรือ การตลาด ผ่าน 
96 5401102087015 นางสาวปิยะวรรณ ทับทิมแดง การตลาด ผ่าน 
97 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ์ คงดั่น การตลาด ผ่าน 
98 5401102087033 นายสุขสันต์ โพธิ์แจ้ง การตลาด ผ่าน 
99 5401102087048 นางสาวพัชรินทร์ เคราะห์ดี การตลาด ผ่าน 
100 5401102087049 นายชัยะชัย สดสี การตลาด ผ่าน 
101 5401102087051 นางสาวสุกัญญา เนตรวงษ์ การตลาด ผ่าน 
102 5401102087056 นายปิยพงษ์ ลบแย้ม การตลาด ผ่าน 
103 5401102087058 นางสาวโสรยาสันจง การตลาด ขาดสอบ 
104 5401102087061 นางสาวสุณิสา เหี้ยมหาญ การตลาด ผ่าน 
105 5401102087063 นางสาวพัชรินทร์ สืบบุก การตลาด ผ่าน 
106 5401102087064 นางสาวพิกุล จ าปายศ การตลาด ผ่าน 
107 5401102087065 นางสาวชุติกาญจน์ คงบุรี การตลาด ผ่าน 
108 5401102087067 นางสาวอาภา ภูดีวี การตลาด ผ่าน 
109 5401102087070 นางสาวพิมพ์เพทาญ พ่ึงตา การตลาด ผ่าน 
110 5401102087073 นางสาวนุชจิรา วงษ์นารี การตลาด ไม่ผ่าน 
111 5401102087074 นางสาวบุปผารัตน์ พลายทอง การตลาด ผ่าน 
112 5501102085005 นางสาวสุภาภรณ์ เดชศรี การตลาด ขาดสอบ 
113 5501102085008 นางสาวปทุมพร กรเพชร์ การตลาด ผ่าน 
114 5501102085012 นางสาวปวีณา ฤทธิ์เดช การตลาด ผ่าน 
115 5501102085017 นางสาวสุทธิลักษณ์ พิสุทธิรัตนพันธุ์ การตลาด ขาดสอบ 
116 5501102086003 นางสาวบุญฑริกา พูลวงษ์ การตลาด ไม่ผ่าน 
117 5501102086021 นายกฤษดา เผ่าพงษ์ การตลาด ผ่าน 
118 5501102087046 นางสาวอรัญรัตน์ ทัศมาลี การตลาด ผ่าน 
119 5501102087047 นางสาวดวงกมล ในอรชร การตลาด ขาดสอบ 
120 5401102055017 นายธงไชย  บอนขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
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121 5401102055019 นางสาวรัตติกาล จันทร์สว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
122 5401102055023 นายอุกฤษฏ์ บุญเหลี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
123 5401102055030 นางสาวอภิญญา พรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
124 5401102056018 นางสาวพรรณนิดา อ่ิมพลับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
125 5401102057016 นางสาวชาลิดา บุญคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
126 5401104066050 นางสาวพัชรี วงษ์ก าไรทอง บัญชี ผ่าน 
127 5401104067051 นางสาวพัชรินทร์ ฟูแสง บัญชี ผ่าน 
128 5401104067056 นางสาวอชิรสา ธิรแสงลออ บัญชี ผ่าน 
129 5401104067066 นางสาวชนัดดา ตรวจนอก บัญชี ผ่าน 
130 5401104067089 นางสาวณัฐกานต์ หงส์สิทธิพงศ์ บัญชี ขาดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


