
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ บริหารธุรกิจ  
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1  5701102047024  นางสาวมัฑฐิณี เหลาคม   ไม่ผ่าน  
2  5701102047072  นางสาวจิราวรรณ ทองทัศน์   ผ่าน  
3  5701102047182  นางสาววจิิตรา สุขด ารงธรรม   ไม่ผ่าน  
4  5701102047183  นางสาวศุภิสรา ตรีศิลป์   ผ่าน  
5  5701102047185  นางสาวดวงกมล อ าไพสุวรรณ   ไม่ผา่น  
6  5701102047186  นางสาวส าราญ สระทอง   ผ่าน  
7  5701102047188  นายสุรวิชญ์ ภัทราศัย   ไม่ผ่าน  
8  5701102047189  นางสาวสายฤดี แซย่่าง   ไม่ผ่าน  
9  5701102047190  นางสาวมยุรา แซ่ยา่ง   ไม่ผ่าน  
10  5701102047191  นางสาวปูผึ อาหงิ   ไม่ผ่าน  
11  5701102047193  นายพีรพล ผะอบขาว   ไม่ผ่าน  
12  5701102057003  นางสาวปาริสา ขุนนชุ   ไม่ผ่าน  
13  5701102057004  นางสาวณัฐวิภา ค าป้อม   ไม่ผ่าน  
14  5701102057005  นางสาววชิราภรณ์ ไพรวัลย์   ไม่ผ่าน  
15  5701102057008  นางสาวดาเรศ กจิศิริ   ไม่ผ่าน  
16  5701102057024  นางสาวสุวรรณา รินโยธา   ผ่าน  
17  5701102057056  นางสาวจินตนา แสนทวีสุข   ผ่าน  
18  5701102057118  นายกฤชนพัต สุขใจ   ผ่าน  
19  5701102057119  นายธนัช จงเจริญพล   ผ่าน  
20  5801102046008  นางสาววิภากานต์ โคตรมงคุณ   ไม่ผ่าน  
21  5801102047001  นายสัญชัย บัวสกุล   ผ่าน  
22  5801102047010  นางสาวสุพัตรา ปานเจริญ   ไม่ผ่าน  
23  5801102047014  นางสาวกาญจน์ณัฏพา ประสมพันธ์   ไม่ผ่าน  
24  5801102047017  นางสาวหน่ึงฤทยั แสนเงิน   ไม่ผ่าน  
25  5801102047018  นางสาวปรัธยาน์ ทองจอก   ไม่ผ่าน  
26  5801102047021  นางสาววนดิา จดแตง   ไม่ผ่าน  
27  5801102047023  นางสาวพรเพ็ญ พนาเวศ   ไม่ผ่าน  
28  5801102047041  นางสาวอรัญญา บุตรสาระ   ไม่ผ่าน  
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29  5801102047042  นางสาวกิตยิา จันทรเ์นตร   ไม่ผ่าน  
30  5801102047061  นางสาวนันทกานต์ กระบอกโท   ไม่ผ่าน  
31  5801102047063  นางสาวสุทธิกานต์ แซ่แต้   ไม่ผ่าน  
32  5801102047064  นางสาวเกศรา เจริญรัตน์   ไม่ผ่าน  
33  5801102047070  นายวิทวัส จวนสาง   ไม่ผ่าน  
34  5801102047082  นางสาวดวงทิพา สังขนารอด   ไม่ผ่าน  
35  5801102047088  นายณรงค์ ไกรจัตุรัส   ไม่ผ่าน  
36  5801102047093  นายพงศ์พัฒน์ ห่อเทพ   ไม่ผ่าน  
37  5801102047094  นายณัฐภัทร ค าอินทร์   ไม่ผ่าน  
38  5801102047103  นางสาวจิราพัชร ทองแม้น   ไม่ผ่าน  
39  5801102047112  นางสาวรัชดาพร วิริยะรตันพร   ไม่ผ่าน  
40  5801102047129  นางสาวสุนิษา มั่นเหมาะ   ไม่ผ่าน  
41  5801102047130  นายจกัรพันธ์ อ้นแขก   ไม่ผ่าน  
42  5801102047132  นายณัฐวุฒิ สารสม   ไม่ผ่าน  
43  5801102047133  นางสาวทิพวรรณ สุรกิจบวร   ไม่ผ่าน  
44  5801102047152  นางสาวสุพัชา พงษ์ฉัตร   ไม่ผ่าน  
45  5801102055017  นายไพโรจน์ เพ็ชรมีรุง้   ไม่ผ่าน  
46  5801102055018  นายศิริโชติ แก้วศรีเมฆ   ไม่ผ่าน  
47  5801102057008  นางสาวพิพัช สมบูรณ์   ไม่ผ่าน  
48  5801102057009  นางสาวนฤมล สิทธิประสงค์   ผ่าน  
49  5801102057032  นางสาวนัทธมน ตันแต๋ว   ผ่าน  
50  5801102057054  นางสาวกัลยาลักษณ์ ฮวดสุนทร   ผ่าน  
51  5801102057082  นางสาวชิดชนก เพง็จันทร์   ไม่ผ่าน  
52  5801102085002  นางสาวจิตรนภา จันทาพิมพ์   ไม่ผ่าน  
53  5801102085004  นางสาวดารารัตน์ ทองอุไร   ไม่ผ่าน  
54  5801102086011  นางสาวจุฑามาศ หลวงพล   ไม่ผ่าน  
55  5801102086017  นางสาวปรียานชุ เจือใจอ านาจ   ไม่ผ่าน  
56  5801102087009  นางสาวชุลี นิ่มทับทิม   ผ่าน  
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57  5801102097044  นางสาวธัญพร ชวนาดูลย์   ไม่ผ่าน  

 


