
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  007015 : English for Everyday Life  

ผู้สอน  อาจารย์กนกวรรณ พรชุติ  กลุ่มที่ 7  
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1  5601102047123  นางสาวขนิษฐา ขวัญสวัสดิ์   ไม่ผ่าน  
2  5601102047194  นางสาวรสศรินทร์ ค าสนิท   ไม่ผ่าน  
3  5601102047197  นางชนตินันท์ ลครลี   ผ่าน  
4  5601104065033  นางสาวสุภาวรรณ ววิาสุข   ไม่ผ่าน  
5  5701102047007  นางสาวกานดา สุดแสง   ไม่ผ่าน  
6  5701102057116  นางสาวภัทรนันท์ เสน่หา   ไม่ผ่าน  
7  5701103077025  นายณรงค์ ลานนท์   ไม่ผ่าน  
8  5701103077098  นายชยัณรงค์ พุ่มพมิล   ผ่าน  
9  5701104067268  นางสาวสรัญญา เกตุแกว้   ไม่ผ่าน  
10  5801102045005  นายอภิเดช หวดไธสง   ไม่ผ่าน  
11  5801102045006  นายธนาวุธ ลาดบวัขาว   ไม่ผ่าน  
12  5801102045016  นายวชิระ ค าอ าพร   ไม่ผ่าน  
13  5801102045023  นางสาวเสาวลักษณ์ มีศิริ   ไม่ผ่าน  
14  5801102045026  นางสาวสุภาภรณ์ พินสุบิน   ไม่ผ่าน  
15  5801102047007  นางสาวสุภาพร อ่อนไสว   ไม่ผ่าน  
16  5801102047086  นางสาวขวัญชนก ผ่องใส   ไม่ผ่าน  
17  5801102047114  นางธัญญลักษณ์ ปฏิภานุศิษย์   ผ่าน  
18  5801102047118  นางสาวกนกกาญจน์ บุญเจริญ   ผ่าน  
19  5801102047130  นายจกัรพันธ์ อ้นแขก   ไม่ผ่าน  
20  5801102047133  นางสาวทิพวรรณ สุรกิจบวร   ไม่ผ่าน  
21  5801102047136  นางสาวกาญจนาภรณ์ สมน้อย   ไม่ผ่าน  
22  5801102047164  นางสาวสุภามน น้อยคลา้ย   ไม่ผ่าน  
23  5801102055008  นายวิรุฬห์ เขม็มนฑา   ไม่ผ่าน  
24  5801102055018  นายศิริโชติ แก้วศรีเมฆ   ผ่าน  
25  5801102057018  นายกฤดิวรรธน์ แสงทอง   ไม่ผ่าน  
26  5801102057049  นางสาววรวรรณ อยู่คง   ผ่าน  
27  5801102057080  นางสาวพรสวรรค์ จันทร์ภิรมย์   ผ่าน  
28  5801102085009  นายสุธาสิน อินทัศสิงห์   ไม่ผ่าน  
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29  5801102086003  นางสาวกัลยาณีย์ วิรยิะชูศรี   ผ่าน  
30  5801102086008  นายสุริยา บุญมาลี   ไม่ผ่าน  
31  5801102086009  นางสาวชนัตดา แสนสุข   ไม่ผ่าน  
32  5801102087006  นางสาวสุวรรณทิพย์ ทองอ าไพ   ไม่ผ่าน  
33  5801102087010  นางสาววรณัน นิลจันทร์   ไม่ผ่าน  
34  5801102087015  นางสาวโชติกา อ่อนศรี   ผ่าน  
35  5801102087016  นางสาวพัชรี ชาวปากน  า   ไม่ผ่าน  
36  5801102087068  นางสาวละมัย ใจตรง   ไม่ผ่าน  
37  5801102087077  นางสาววิภาดา ประมาพันธ์   ผ่าน  
38  5801102087084  นางสาวสิริกร นาถอนุพันธุ์   ไม่ผ่าน  
39  5801102087107  นางสาวปรารถนา แก้วมาตย์   ไม่ผ่าน  
40  5801102087111  นางสาวนันทรัตน์ ทองเพง็   ไม่ผ่าน  
41  5801102096003  นางสาวชลิตา ท้วมทอง   ไม่ผ่าน  
42  5801102097005  นายณัฐพล สายสวุรรณ   ไม่ผ่าน  
43  5801102097038  นางสาวปิยอร และส าอางค์   ไม่ผ่าน  
44  5801102097054  นางสาวอรพรรณ รอดอยู่   ผ่าน  
45  5801102097065  นายณัฐวุฒิ สมใจเพง็   ไม่ผ่าน  
46  5801102097066  นายพิชชากร สามตรีกัน   ไม่ผ่าน  
47  5801102097067  นายอรรถพล ประยงค์พันธ์   ไม่ผ่าน  
48  5801102097078  นางสาวนิสา สดชื่น   ไม่ผ่าน  
49  5801102097079  นางสาวขนิษฐา พลเรือง   ผ่าน  
50  5801102097080  นางสาวณภัทร ปักษา   ไม่ผ่าน  
51  5801102117024  นางสาวอ าไพ จงเทพ   ผ่าน  
52  5801102117025  นางสาวหน่ึงฤทยั งามญาติ   ผ่าน  
53  5801104065059  นางสาวแสงทิพย์ แก้วบวัดี   ไม่ผ่าน  
54  5801104066012  นางสาวสุนิสา เทียงกอง   ไม่ผ่าน  
55  5801104066048  นางสาวศิริญญา วงษ์สุทา   ไม่ผ่าน  
56  5801104067091  นางสาวปรางทิพย์ ศุภศร   ไม่ผ่าน  
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57  5801104067150  นางสาวสุชาดา ใช้ประทุม   ไม่ผ่าน  
58  5801104067168  นายปรินทร์ จันทร์เทศ   ไม่ผ่าน  
59  5801104067170  นางสาวชนิดา พันธุ์ใหม่   ผ่าน  
60  5801104067214  นางสาวหน่ึงฤทยั ศิริพลารักษ์   ไม่ผ่าน  
61  5801104067299  นางสาวขจรศรี บุตรวงค์   ไม่ผ่าน  
62  5801104067305  นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง   ผ่าน  
63  5801104067312  นางสาวลักขณา มนตรีชน   ไม่ผ่าน  
64  5801104067355  นางสาวปัฏฐมาภรณ์ ไสยเดช   ไม่ผ่าน  

 


