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รายวิชา 20 2106 : กฎหมายธุรกิจ 
ผู้สอน อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชติ 
วันที่สอบ 19 มกราคม 2556 เวลาที่สอบ 14.30 - 16.00 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5301102047141 นางเมศิยา   อยู่สุข การจัดการ ขาดสอบ 
2 5401102047067 นายกิตติพงษ์   ชมจิตร การจัดการ ผ่าน 
3 5401102047076 นางสาวโสภิตา   ศรีเทพ การจัดการ ผ่าน 
4 5401102047079 นางสาวเพชรภารินทร์    แซ่พัว การจัดการ ไม่ผ่าน 
5 5401102047094 นางสาวปวีณา   มีแพง การจัดการ ผ่าน 
6 5401102047101 นางสาวอัมพิกา   อรัญทม การจัดการ ผ่าน 
7 5401102047115 นางสาวธัญญพร   ธรรมวิเศษ การจัดการ ผ่าน 
8 5401102047159 นางสาวสิริณัฏฐ์   เทียนสว่าง การจัดการ ขาดสอบ 
9 5401102047160 นางสาวสุภัทรา   ทะวรรณกูล การจัดการ ขาดสอบ 
10 5401102047161 นางกิติยา   เกตุสง่า การจัดการ ขาดสอบ 
11 5501102046014 นางสาวอรกาญจน์   พิมพาลัย การจัดการ ผ่าน 
12 5501102047021 นางสาวอรชุมา   แซ่เซียว การจดัการ ขาดสอบ 
13 5501102047022 นางสาวชุติมณฑน์  ทองต่อ การจัดการ ขาดสอบ 
14 5501102047043 นางสาวพัชรินทร์   แก้วแจ้ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5501102047044 นางสาวสุกัญญา   ค าฮด การจัดการ ผ่าน 
16 5501102047052 นางสาวหฤทัย   กระแสโสม การจัดการ ผ่าน 
17 5501102047063 นางสาวสุกัญญา   ลึกอะหร่ า การจัดการ ผ่าน 
18 5501102047064 นางสาวประภา   สถานทรัพย์ การจัดการ ผ่าน 
19 5501102047080 นางสาวณัฐนันท์   เกิดศรีเพ็ง การจัดการ ผ่าน 
20 5501102047081 นางสาวนัฐฐยา   ห้วยศรีจันทร์ การจัดการ ผ่าน 
21 5501102047090 นางสาวจิตพิมล   สอนสมนึก การจัดการ ผ่าน 
22 5501102047095 นางสาวพิมพ์ณิดา   ส าราญศิลป์ การจัดการ ผ่าน 
23 5501102047098 นางสาวกมลฉันท์   ศรีเมฆ การจัดการ ไม่ผ่าน 
24 5501102047104 นางสาวอรวรรณ   ปานน้ า การจัดการ ผ่าน 
25 5501102047107 นางสาวราตรี   ทาน้อย การจัดการ ขาดสอบ 
26 5501102047112 นางสาวศรีประภา   แสนเมือง การจัดการ ผ่าน 
27 5501102047117 นางสาววาสนา   ฉันวันเพ็ง การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
28 5501102047128 นางสาวชุดากร   บุญตา การจัดการ ผ่าน 
29 5501102047141 นางสาววรรณา   ค าภู การจัดการ ไม่ผ่าน 
30 5401102085014 นางสาวสุพรรษา   กรุดอ่ า การตลาด ผ่าน 
31 5401102085021 นางสาวศรสวรรค์   อัดแสง การตลาด ผ่าน 
32 5401102086011 นางสาวศรีสุดา   บัวแสน การตลาด ไม่ผ่าน 
33 5401102086012 นางสาวอลิษา   โสภาบุตร การตลาด ไม่ผ่าน 
34 5401102087017 นางสาวลดาวัลย์   กอยเทพ การตลาด ผ่าน 
35 5401102087031 นางสาวลัดดา  คงดั่น การตลาด ไม่ผ่าน 
36 5401102087032 นายศักดิ์สิทธิ์   คงดั่น การตลาด ไม่ผ่าน 
37 5401102087033 นายสุขสันต์  โพธิ์แจ้ง การตลาด ผ่าน 
38 5401102087044 นางสาวกนกวรรณ   ศรีไตรรัตน์ การตลาด ผ่าน 
39 5401102087053 นางสาวปิยะพร   โยวะกา การตลาด ผ่าน 
40 5401102087056 นายปิยพงษ์   ลบแย้ม การตลาด ขาดสอบ 
41 5401102087067 นางสาวอาภา   ภูดีว ี การตลาด ผ่าน 
42 5401102087069 นางสาวสุลัดดา   คุตนาม การตลาด ผ่าน 
43 5401102087072 นางสาวฐปนาฎ   วงศ์ปัตน์ษา การตลาด ผ่าน 
44 5501102085013 นางสาวสุภาพร   พราหมณ์คงแก้ว การตลาด ขาดสอบ 
45 5501102086005 นายศรันย์ธร   อรุณมาส การตลาด ขาดสอบ 
46 5501102086014 นางสาวจีรนันท์   พิมพ์บูลย์ การตลาด ผ่าน 
47 5501102086017 นางสาวนัทธมน   รักเหลือ การตลาด ขาดสอบ 
48 5501102087013 นายชาญชัย   เดชาธรไพศาล การตลาด ผ่าน 
49 5501102087032 นางสาวนภาพร   วงศ์เอาะ การตลาด ผ่าน 
50 5501102087034 นายชาตรี   แซ่กอ  การตลาด ไม่ผ่าน 
51 5501102087059 นางสาวนิตยา   นามสมบูรณ์ การตลาด ขาดสอบ 
52 5401102055030 นางสาวอภิญญา   พรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดสอบ 
53 5401102057003 นางสาวธนัญญา  วัฒนาวิเศษวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
54 5401102057011 นายกิติพงษ์  โชติกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 
55 5501102097025 นางสาวชลธิชา  ไหวพริบ การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
56 5401102095001 นางสาวนิตยา  สิลสร้อย การจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 
57 5401104066027 นางสาวปวันรัตน์  อนันต์นิธิไกร การบัญชี ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
58 5401104067084 นางสาวชลลดา  แกรอฮีม การบัญชี ขาดสอบ 

 


