
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  007016 : English for Communication  

ผู้สอน  อาจารย์สิริรัตน์ แสงอุทัย  กลุ่มที่ 6  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

1  5601102047123  นางสาวขนิษฐา ขวัญสวัสดิ์   ผ่าน  
2  5601102047197  นางชนตินันท์ ลครลี   ผ่าน  
3  5601104065033  นางสาวสุภาวรรณ ววิาสุข   ผ่าน  
4  5701102047032  นางสาวพิชญ์นรี พัวพันธ์   ผ่าน  
5  5701102047196  นายศุภกจิ ค านงึกิจ   ผ่าน  
6  5701102057116  นางสาวภัทรนันท์ เสน่หา   ไม่ผ่าน  
7  5701102057119  นายธนัช จงเจริญพล   ผ่าน  
8  5701103077025  นายณรงค์ ลานนท์   ไม่ผ่าน  
9  5701103077093  นายทศวรรษ ฟองสนิท   ผ่าน  
10  5801102045009  นางสาวจันทราภา เอี่ยมศรีเพช็ร   ไม่ผ่าน  
11  5801102045016  นายวชิระ ค าอ าพร   ผ่าน  
12  5801102045020  นายชศูักดิ์ เคียงสันเทียะ   ไม่ผ่าน  
13  5801102045023  นางสาวเสาวลักษณ์ มีศิริ   ไม่ผ่าน  
14  5801102045026  นางสาวสุภาภรณ์ พินสุบิน   ไม่ผ่าน  
15  5801102046010  นางสาวชินาภา ศรีบานเย็น   ไม่ผ่าน  
16  5801102046019  นางสาวสุวารินทร์ คงกระพันธ์   ผ่าน  
17  5801102046028  นางสาวมาริสา บรรณสาร   ไม่ผ่าน  
18  5801102047010  นางสาวสุพัตรา ปานเจริญ   ผ่าน  
19  5801102047016  นางสาวภัทร์พิชชา สะใบ   ไม่ผ่าน  
20  5801102047041  นางสาวอรัญญา บุตรสาระ   ผ่าน  
21  5801102047059  นางสาวนาฎณัฐชา กันทา   ผ่าน  
22  5801102047086  นางสาวขวัญชนก ผ่องใส   ผ่าน  
23  5801102047114  นางธัญญลักษณ์ ปฏิภานุศิษย์   ผ่าน  
24  5801102047115  นางสาวฐิติรตัน์ ภรณัฐวัฒน์   ผ่าน  
25  5801102047118  นางสาวกนกกาญจน์ บุญเจริญ   ผ่าน  
26  5801102047138  นางสาววณฐัา พลธรรม   ผ่าน  
27  5801102047139  นางสาววารุณี ศรีแกว้   ไม่ผ่าน  
28  5801102047153  นางสาวพรรณพิมพ์ เอี่ยมสอาด   ผ่าน  
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29  5801102047160  นางสาวพัฒน์นรี เซืย๊ะรัมย์   ไม่ผ่าน  
30  5801102047161  นางสาวรัชรินทร์ ระหาญนอก   ผ่าน  
31  5801102047165  นางสาวดวงใจ น้อยพิทักษ์   ไม่ผ่าน  
32  5801102057007  นางสาวเมธาพร จาดคล้าย   ไม่ผ่าน  
33  5801102057066  นางสาวพัชราภรณ์ ลามา   ไม่ผ่าน  
34  5801102057080  นางสาวพรสวรรค์ จันทร์ภิรมย์   ผ่าน  
35  5801102057082  นางสาวชิดชนก เพง็จันทร์   ผ่าน  
36  5801102085008  นางสาวภานุมาศ งัว่สมบูรณ์   ไม่ผ่าน  
37  5801102085016  นางสาวณทิญา สินสมบัติ   ไม่ผ่าน  
38  5801102085021  นายบรรณวชิญ์ จิรเกยีรติโชดก   ผ่าน  
39  5801102085022  นางสาวศศกิานต์ ถิรจันทรา   ไม่ผ่าน  
40  5801102086002  นางสาวศิริรัตน์ ลาทร   ไม่ผ่าน  
41  5801102086017  นางสาวปรียานชุ เจือใจอ านาจ   ไม่ผ่าน  
42  5801102087006  นางสาวสุวรรณทิพย์ ทองอ าไพ   ไม่ผ่าน  
43  5801102087015  นางสาวโชติกา อ่อนศรี   ผ่าน  
44  5801102087016  นางสาวพัชรี ชาวปากน  า   ไม่ผ่าน  
45  5801102087022  นางสาวคัทยวรรณ ช่วงชู   ไม่ผ่าน  
46  5801102087059  นางสาวสิเรียม กฤษณกรี   ไม่ผ่าน  
47  5801102087060  นางสาวเกตุวดี ด้วงปลี   ไม่ผ่าน  
48  5801102087077  นางสาววิภาดา ประมาพันธ์   ผ่าน  
49  5801102087091  นางสาวศิริวรรณ เนินงาม   ไม่ผ่าน  
50  5801102087094  นางสาวปวีณา แกว้สุวรรณ์   ไม่ผ่าน  
51  5801102087095  นางสาวสุนิษา ม้าแก้ว   ไม่ผ่าน  
52  5801102087111  นางสาวนันทรัตน์ ทองเพง็   ไม่ผ่าน  
53  5801102087125  นางสาวณัฐสุรางค์ ขุนทอง   ไม่ผ่าน  
54  5801102095018  นางสาวสุธิดา แสงงาม   ไม่ผ่าน  
55  5801102095023  นางสาวกมลพรรณ ผอบเพชร์   ผ่าน  
56  5801102097032  นางสาวปิยะพร ทรัพย์พัตร   ไม่ผ่าน  
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57  5801102097078  นางสาวนิสา สดชื่น   ไม่ผ่าน  
58  5801102097079  นางสาวขนิษฐา พลเรือง   ไม่ผ่าน  
59  5801102097080  นางสาวณภัทร ปักษา   ผ่าน  
60  5801102097082  นายพลวัตร ประยงค์พันธ์   ไม่ผ่าน  
61  5801102117004  นายณัชฐนันตน์ เรืองฤทธิ์   ผ่าน  
62  5801102117017  นางสาวฉัชดาพร บรรจงนอก   ไม่ผ่าน  
63  5801102117024  นางสาวอ าไพ จงเทพ   ผ่าน  
64  5801104065006  นางสาวปรียานชุ เลิศวัลลภาชัย   ไม่ผ่าน  
65  5801104065031  นางสาวมาริษา เกษี   ไม่ผ่าน  
66  5801104065046  นางสาวสกาวเดือน อ้นเงิน   ไม่ผ่าน  
67  5801104065060  นางสาววิราวัลย์ อินเลิศ   ไม่ผ่าน  
68  5801104066012  นางสาวสุนิสา เทียงกอง   ไม่ผ่าน  
69  5801104066020  นางสาวศรินดา มูลลัง   ไม่ผ่าน  
70  5801104066026  นางสาวศิริโสม เตมิธนานุสรณ์   ผ่าน  
71  5801104066029  นางสาวกมลรัตน์ วาดสร้อย   ผ่าน  
72  5801104067026  นางสาวมินตรา ตรานกแกว้   ผ่าน  
73  5801104067027  นางสาวอริษา บังชะฎา   ผ่าน  
74  5801104067051  นางสาวกฤติยา ทองอ าไพ   ผ่าน  
75  5801104067128  นางสาวอรวรรณ ไชยมงคล   ผ่าน  
76  5801104067150  นางสาวสุชาดา ใช้ประทุม   ผ่าน  
77  5801104067169  นางสาวสุภาวดี สินทร   ไม่ผ่าน  
78  5801104067214  นางสาวหน่ึงฤทยั ศิริพลารักษ์   ผ่าน  
79  5801104067224  นางสาวจุฑารัตน์ ร้อยอ าแพง   ผ่าน  
80  5801104067258  นางสาวจิราภรณ์ ยอดงาม   ไม่ผ่าน  
81  5801104067259  นางสาวทิพวรรณ มีสมผล   ไม่ผ่าน  
82  5801104067276  นางสาวทิพรัตน์ อัฐนาค   ไม่ผ่าน  
83  5801104067282  นางสาวพินรัก พรมพันธ์   ไม่ผ่าน  
84  5801104067289  นางสาวกมลรัตน์ แจ้งประสิทธิ์   ไม่ผ่าน  
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85  5801104067299  นางสาวขจรศรี บุตรววงค์   ผ่าน  
86  5801104067316  นางสาวชลธิชา พูลสมบัติ   ไม่ผ่าน  
87  5801104067329  นางสาวสุพิชญาภัค ชูนิล   ผ่าน  

 


