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00 8001 สถิติทั่วไป  หน้า 1 

รายวิชา 00 8001 : สถิติทั่วไป 
ผู้สอน อาจารย์พฤกษ์  จิรสัตยาภรณ์ 
วันที่สอบ 26 มกราคม 2556 เวลาที่สอบ 9.00 - 10.30 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5301102047012 นางสาววีรยา  เพียงเท การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5301102047141 นางเมศิยา  อยู่สุข การจัดการ ขาดสอบ 
3 5401102046002 นางสาวธนชา แจ่มนาร์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
4 5401102046004 นางสาวนันทนัช  ค าหอม การจัดการ ผ่าน 

5 5401102046006 นางสาวจุ๋ม  หอมดอกไม้ การจัดการ ผ่าน 
6 5401102046007 นางสาวจุฑามาศ  อินทนนท์ การจัดการ ผ่าน 
7 5401102046010 นางสาวชลธิชา  สุขสอาด การจัดการ ไม่ผ่าน 
8 5401102046011 นางสาวธัญลักษ์  มีทิพย์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
9 5401102046012 นางสาวปุณยนุช เถื่อนใจ การจัดการ ผ่าน 
10 5401102046014 นางสาวศุภลักษญ์ ปะระมะ การจัดการ ขาดสอบ 
11 5401102046019 นางสาวพัชราพร  จันทะแพน การจัดการ ผ่าน 
12 5401102046020 นางสาวจันทรา  ปานหอมยา การจัดการ ผ่าน 
13 5401102046023 นางสาวธัญวรัตน์ แนบพุทรา  การจัดการ ผ่าน 
14 5401102046037 นางสาวสุวิภา ภมรพล การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5401102046038 นางสาวสุนิสา  อ่อนรักษา การจัดการ ขาดสอบ 
16 5401102046039 นางสาวศรินยา ฉิมขัณฑ์ การจัดการ ผ่าน 
17 5401102046045 นางสาวอัมพร  โมลานิล การจัดการ ผ่าน 
18 5401102046046 นางสาวข้าวขวัญ  เกตุแก้ว การจัดการ ผ่าน 
19 5401102047012 นางสาวสุพิตร  แก้วเก็บค า การจัดการ ผ่าน 
20 5401102047021 นางสาวอิสรีย์  รพิรัตน์วรกุล การจัดการ ผ่าน 
21 5401102047024 นางสาวปริชาติ  เทียนแขก การจัดการ ผ่าน 
22 5401102047026 นางสาวภาวิณี  แสนใจ การจัดการ ผ่าน 
23 5401102047030 นางสาวขนิษฐา ขยันสการ การจัดการ ผ่าน 
24 5401102047051 นางสาวนาตยา กลมป่น การจัดการ ขาดสอบ 
25 5401102047061 นางสาวภาวิน ี จันทราช การจัดการ ไม่ผ่าน 
26 5401102047065 นางสาวปรียาพร  อ่ิมทิม การจัดการ ผ่าน 
27 5401102047066 นางสาวกุศล  ส าเนียงดี การจัดการ ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
28 5401102047074 นางสาวทรงศรี  แก่นแก้ว การจัดการ ขาดสอบ 
29 5401102047077 นางสาวสุกัญญา  แสงใสแก้ว การจัดการ ขาดสอบ 
30 5401102047095 นางสาวศริณทรา  กลิ่นหอม การจัดการ ขาดสอบ 
31 5401102047101 นางสาวอัมพิกา  อรัญทม การจัดการ ผ่าน 
32 5401102047103 นางสาวประภาศรี  จันทิมา การจัดการ ผ่าน 
33 5401102047107 นางสาวจินตนา  วศินนิติวงศ ์ การจัดการ ขาดสอบ 
34 5401102047108 นางสาวพรวิภา  โสภีย ์ การจัดการ ขาดสอบ 
35 5401102047115 นางสาวธัญญพร  ธรรมวิเศษ การจัดการ ผ่าน 
36 5401102047116 นางสาวอัจฉรา  บุญเกษม การจัดการ ผ่าน 
37 5401102047118 นางสาวสุภาพร  แซ่ห่วง การจัดการ ผ่าน 
38 5401102047147 นายศราวุฒิ อ่อนเกลี้ยง  การจัดการ ผ่าน 
39 5401102047152 นางสาวศิริวรรณ  ตั้งสายัณย์ การจัดการ ผ่าน 
40 5401102047159 นางสาวสิริณัฏฐ ์ เทียนสว่าง การจัดการ ผ่าน 
41 5501102046002 นางสาวอัจฉรา  สายทองค า การจัดการ ผ่าน 
42 5501102046003 นางสาวกัญจน์จิรา  รุ่งสันเที๊ยะ การจัดการ ผ่าน 
43 5501102046004 นางสาววานิษา  อรุณวรรธนะจารุ การจัดการ ผ่าน 
44 5501102046009 นายไพศาล  เสตางกูล การจัดการ ผ่าน 
45 5501102046017 นางสาวศิริรัตน์  บุญแก่ม การจัดการ ไม่ผ่าน 
46 5501102046018 นายยุทธนา  วงษ์ภา การจัดการ ไม่ผ่าน 
47 5501102046019 นางสาววิภาพร  คุ้มภัย การจัดการ ผ่าน 
48 5501102046020 นางสาววิไลวรรณ  เนี้ยวทุ่งน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 
49 5501102047004 นางสาวณัฐณิชา  พันธ์นาม การจัดการ ผ่าน 
50 5501102047009 นางสาวเสาวณีย์  จิตต์ประสงค์ การจัดการ ผ่าน 
51 5501102047010 นางสาวอธิตา  แซ่ปึง การจัดการ ขาดสอบ 
52 5501102047013 นางสาวฐิติรัตน์  สิทธิพัทธ์กาญกุล การจัดการ ผ่าน 
53 5501102047015 นางสาวสกาวเดือน  ช้างคล้าย การจัดการ ผ่าน 
54 5501102047018 นายอิทธิ  ศักดิ์ศิริรัตน์ การจัดการ ผ่าน 
55 5501102047019 นางสาววรภาภรณ ์ ละมูลละมัย การจัดการ ผ่าน 
56 5501102047022 นางสาวชุติมณฑน์  ทองต่อ การจัดการ ผ่าน 
57 5501102047024 นางวิยตรี  โพธิ์ใบ การจัดการ ขาดสอบ 
58 5501102047025 นางสาวฉวีวรรณ  หนูอิ่ม การจัดการ ผ่าน 
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59 5501102047032 นางสาวนิติยา  มีสัตย์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
60 5501102047039 นางสาวนันทมน  สุขสมบูรณ์ การจัดการ ผ่าน 
61 5501102047041 นางสาวอลิสา  เกิดค าแสง การจัดการ ขาดสอบ 
62 5501102047063 นางสาวสุกัญญา  ลึกอะหร่ า การจัดการ ผ่าน 
63 5501102047064 นางสาวประภา  สถานทรัพย์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
64 5501102047065 นายธนา  นุชม ี การจัดการ ไม่ผ่าน 
65 5501102047066 นายพูนเพ่ิม ฮดโท  การจัดการ ผ่าน 
66 5501102047078 นางสาวลักษณา  บุญหล้า การจัดการ ขาดสอบ 
67 5501102047086 นางสาวบุษบา  วรราช การจัดการ ผ่าน 
68 5501102047088 นางสาวปัทมพร  รัตนะ การจัดการ ผ่าน 
69 5501102047089 นางสาวรัฐดาภรณ์  นาโควงศ ์ การจัดการ ผ่าน 
70 5501102047090 นางสาวจิตพิมล  สอนสมนึก การจัดการ ผ่าน 
71 5501102047098 นางสาวกมลฉันท์  ศรีเมฆ การจัดการ ผ่าน 
72 5501102047102 นางเพ็ญศรี  ก าแพงนิล การจัดการ ขาดสอบ 
73 5501102047108 นางสาววาสนา  เอกอนงค์ การจัดการ ผ่าน 
74 5501102047112 นางสาวศรีประภา  แสนเมือง การจัดการ ผ่าน 
75 5501102047114 นางสาวจินตหรา  สารมูล การจัดการ ผ่าน 
76 5501102047118 นางสาวจิราภา  คนซื่อ การจัดการ ผ่าน 
77 5501102047128 นางสาวชุดากร  บุญตา การจัดการ ไม่ผ่าน 
78 5501102047133 นางชัชพร  เนี่ยกุล การจัดการ ผ่าน 
79 5501102047137 นางสาวพัทธวรรณ  นันทชัย การจัดการ ผ่าน 
80 5501102047138 นางสาวรุ่งณภา  โสดา การจัดการ ผ่าน 
81 5501102047140 นางสาวเสริมศิริ  พังคะละที การจัดการ ผ่าน 
82 5501102047141 นางสาววรรณา  ค าภู การจัดการ ไม่ผ่าน 
83 5501102047150 นางสาวอนุธิดา  บุญมาภิ การจัดการ ผ่าน 
84 5401102085033 นางสาวฑภรณ โมกแก้ว การตลาด ผ่าน 
85 5401102085034 นางสาวน้ าทิพย์ สังหร่าย การตลาด ไม่ผ่าน 
86 5401102087041 นางสาวสุณิชญา จันทรท้าว การตลาด ไม่ผ่าน 
87 5501102085015 นางสาวธัญฐาการณ์ เลิศธนาพิรักษ์ การตลาด ขาดสอบ 
88 5401104067111 นางสาวอุไรวรรณ ขันบุรี การบัญชี ผ่าน 
89   นายอธิวัตร รัตโนภาส การบัญชี ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
90 5401103076040 นายพีรพล คณธิคามี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 
91 5401103077033 นายณัฏกิตติ์ ดอกค า เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


