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รายวิชา 20 2106 : กฎหมายธุรกิจ 
ผู้สอน อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชติ 
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลาที่สอบ 14.30 – 16.00 น. 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 5401102047124 นายสุพล  นีละพาด การจัดการ ไม่ผ่าน 
2 5501102045015 นางสาวบุษบง  ถินแพ การจัดการ ไม่ผ่าน 
3 5501102045016 นางสาววารินทร์  ฉายา การจัดการ ไม่ผ่าน 
4 5501102047009 นางสาวเสาวนีย์  จิตต์ประสงค์ การจัดการ C! 
5 5501102047034 นายนที  มณีรัตน์ การจัดการ C! 
6 5601102045005 นางสาวอรุณศรี  สาแก้ว การจัดการ ไม่ผ่าน 
7 5601102046011 นางสาวเปมิกา  ปั้นสุขสวัสดิ์ การจัดการ C! 
8 5601102046034 นางสาววิภา  ธรรมวงค ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
9 5601102046028 นายเทียนชัย  จงเพลินนภาพร การจัดการ ไม่ผ่าน 
10 5601102046003 นางสาวโสรญา  ยั้งประยุทธ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
11 5601102047006 นางสาวธัญญา  ผลภาษ ี การจัดการ C! 
12 5601102047017 นางสาวสมถวิล  เสือสง่า การจัดการ C! 
13 5601102047052 นายณัฐวุฒิ  พระสว่าง การจดัการ C! 
14 5601102047054 นางสาวขวัญทิพย์  สุขแสง การจัดการ ไม่ผ่าน 
15 5601102047055 นางสาวพรรณชนิดา  ศรีไทย การจัดการ C! 
16 5601102047062 นายพีรพล  ชโยดมสกุล การจัดการ ไม่ผ่าน 
17 5601102047076 พระใบฏีกาณัฐวุฒิ  ไชยมิน การจัดการ ไม่ผ่าน 
18 5601102047077 นางสาวณัฏฐกัณฐ์  โพร้งน้อย การจัดการ ไม่ผ่าน 
19 5601102047117 นางสาวนุจนาถ  บันลือ การจัดการ C! 
20 5601102047118 นายธีระ  โสภ ี การจัดการ C! 
21 5601102047121 นางสาววรรณภา  เรืองแสง การจัดการ C! 
22 5601102047123 นางสาวขนิษฐา  ขวัญสวัสดิ์ การจัดการ C! 
23 5601102047130 นางสาวจุฑามาศ  พาชาวนา การจัดการ ไม่ผ่าน 
24 5601102047142 นางสาวธัญญารัตน์  ทองเสงี่ยม การจัดการ ไม่ผ่าน 
25 5601102047160 นางชุติมา  น่าชม การจัดการ ไม่ผ่าน 
26 5501102045017 นางสาววาสนา  ชิววงษ ์ การจัดการ ไม่ผ่าน 
27 5501102045010 นางสาวรุจิ   รัตนชัยเจริญยิ่ง การจัดการ C! 
28 5501102045022 นายศุภชัย   นุ่มยองใย การจัดการ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
29 5401102085024 นายจิรพงษ์   โชคคูณ การตลาด ไม่ผ่าน 
30 5501102087021 นายประวิทย์  กะการดี การตลาด C! 
31 5601102085001 นางสาวพัชรินทร์  พัฒน์ทอง การตลาด ไม่ผ่าน 
32 5601102085002 นางสาวจารุวรรณ   แจ่มจันทร์ การตลาด ไม่ผ่าน 
33 5601102085004 นางสาวอมรรัตน์  ประสาร การตลาด ไม่ผ่าน 
34 5601102085005 นางสาวสุกัญญา  หอมวงค์ การตลาด ไม่ผ่าน 
35 5601102085006 นางสาววิลาวัลย์  มิ่งขวัญ การตลาด ไม่ผ่าน 
36 5601102085009 นางสาวจรรยา  รักค ามี การตลาด ไม่ผ่าน 
37 5601102085010 นายอภิวัฒน์  ภู่มาลี การตลาด ไม่ผ่าน 
38 5601102085017 นางสาวพิมรัตน์  หงษ์ทอง การตลาด C! 
39 5601102087002 นางสาวอริยา   เจริญธรรม การตลาด C! 
40 5601102087003 นางสาวเกษศิรินทร์   สันตะกุล การตลาด C! 
41 5601102087006 นางสาวสุพัตรา   อาจวิชัย การตลาด C! 
42 5601102087007 นางสาวศิรทิิพย์   ธรกิจ การตลาด C! 
43 5601102087009 นายไพรวัลย์  สายเนตร การตลาด C! 
44 5601102087016 นางสาวกีรติกาญจน์   กัญจนพิลักษณ์ การตลาด C! 
45 5601102087086 นางสาวสุชาดา   แซ่ตั้ง การตลาด C! 
46 5601102087098 นางสาวณัฐกานต์   ด าทะมูล การตลาด C! 
47 5601102087134 นายพิสุทธิ์   เผือกผ่อง การตลาด ไม่ผ่าน 
48 5601102087126 นางสาวจลิตรา   เยี่ยมไธสง การตลาด C! 
49 5501102057039 นางสาวพิมพ์พร   สุดเสียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
50 5501102057043 นางสาวอมรรัตน์   พ่วงแพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
51 5501102057046 นายเจตนิพัทธ์   พันธ์พีระพิชย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
52 5501102057050 นางสาวชมพูนุช   ทุมวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
53 5601102057006 นายอภิรักษ์   แสงวิมาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
54 5601102057031 นางสาววาริณี   แก้วดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
55 5501102055004 นายพัสกรณ ์  รักแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
56 5501102057015 นางสาวน้ าพ ุ  สูหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
57 5501102057016 นางสาวอณุธิดา   แก้วเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
58 5501102057020 นางสาววรรณภา   แสงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
59 5501102057021 นางสาวนุชนาฎ   คลังทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลการสอบ 
60 5501102057022 นางสาวชิราภรณ์   พานอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
61 5501102057023 นางสาวพีรชญา   แจ้งสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
62 5501102057025 นางสาววลุลี   ลาภจงประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
63 5501102057027 นางสาวสุธิดา   บุญไสว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
64 5501102057029 นางสาวนลินี   ศีรสุทธิ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C! 
65 5501102057030 นางสาวอังควิภา   สุขสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ผ่าน 
66 5601102095006 นายเดชณรงค์   มนตรีพิสุทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
67 5601102095018 นายปรัชญา   อินทรทูต การจัดการโลจิสติกส์ ไม่ผ่าน 
68 5501102095008 นางสาวดลยา   พานิช การจัดการโลจิสติกส์ C! 
69 5601104067066 นางสาวจิดาภา   ทรงภูมิ การบัญชี C! 
70 5601104067074 นางสาวปณิสรา   ชอบสุกแก้ว การบัญชี ไม่ผ่าน 
71 5601104067099 นางสาวแสงเดือน  ขุนเมือง การบัญชี ไม่ผ่าน 
72 5601104067121 นางสาวสุพัตรา  สุขศรี การบัญชี ไม่ผ่าน 
73 5601104067151 นางสาวพัชรา  บุญคง การบัญชี C! 
74 5601104067170 นางสาวนันทิตา   นาคราช การบัญชี C! 
75 5401104067047 นางสาวสายพิน   ชื่นชมดี การบัญชี ไม่ผ่าน 
76 5501104065020 นายบอย   มาว่อง การบัญชี ไม่ผ่าน 
77 5501104067008 นางสาวจันทร์จิรา   สันทัศน์ การบัญชี ไม่ผ่าน 
78 5501104067015 นางสาวณิชานันท ์  ค าจันทร์ การบัญชี C! 
79 5501104067065 นางสาวสิริกาญ   แก้วโกมุท การบัญชี ไม่ผ่าน 
80 5501104067090 นางสาวนิรมล  แก้วพรึก การบัญชี ไม่ผ่าน 
81 5601104066017 นางสาวมาลี   มูลป้อ การบัญชี ไม่ผ่าน 
82 5601104066035 นางสาวดลหทัย   เปรมธนะ การบัญชี C! 
83 5601104066043 นางสาวจันทิมา   ชุ่มเย็น การบัญชี C! 
84 5601104067013 นางสาวพนารัตน์  คุ้มฉัยยา การบัญชี C! 
85 5601104067044 นางสาวเปมิกา  แฝงพงษ์ การบัญชี ไม่ผ่าน 
86 5601104067063 นางสาวเบญจวรรณ  ปานสมุทร การบัญชี ไม่ผ่าน 
87 5601104067064 นางสาวสุภาภรณ์   แก้วแต้ม การบัญชี ไม่ผ่าน 
88 5601104067065 นางสาวหัทยา  ติ่งต้อย การบัญชี ไม่ผ่าน 
89 5601104066012 นางสาวมนธิชา  ทองสุข การบัญชี ไม่ผ่าน 
90 5601104066024 นางสาวธนารีย์   รักธรรม การบัญชี ไม่ผ่าน 

 


