
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ บริหารธุรกิจ  

รายวิชา  202106 : Business Law  

ผู้สอน  อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชต ิ กลุ่มที่ 3  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

1  5701102047008  นางสาวจุฑาภรณ์ นรศารทูล   ไม่ผ่าน  
2  5701102047069  นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณโน   ผ่าน  
3  5701102057066  นายฤชากร แดงวงษ์   ผ่าน  
4  5701102057101  นายอธิติรตัน์ สุทธิการ   ไม่ผ่าน  
5  5801102045020  นายชศูักดิ์ เคียงสันเทียะ   ไม่ผ่าน  
6  5801102046001  นางสาววรรษมน นิลเนรมิต   ไม่ผ่าน  
7  5801102046011  นางสาวนิสา จิว๋สอาด   ไม่ผ่าน  
8  5801102046015  นายณัฐกมล เซีย่งเจว้   ไม่ผ่าน  
9  5801102046016  นายณัฏฐชยั สันทัด   ผ่าน  
10  5801102046017  นางสาวสุทธิดา รินทะสมบัติ   ผ่าน  
11  5801102046018  นางสาวนารีรัตน์ ล้ิมศรัทธาธรรม   ผ่าน  
12  5801102046019  นางสาวสุวารินทร์ คงกระพันธ์   ผ่าน  
13  5801102046020  นายประกรณ ์ทราบรัมย์   ผ่าน  
14  5801102046022  นางสาวปิยะนชุ สังชา   ไม่ผ่าน  
15  5801102046023  นางสาวธัญชนก ล้ิมสุวรรณ   ไม่ผ่าน  
16  5801102046027  นางสาวรณิดา ไพศาลวรรณ   ผ่าน  
17  5801102047005  นางสาววิภาพร หมายต่อกลาง   ผ่าน  
18  5801102047017  นางสาวหน่ึงฤทยั แสนเงิน   ผ่าน  
19  5801102047018  นางสาวปรัธยาน์ ทองจอก   ผ่าน  
20  5801102047051  นายธีระพงษ์ ชารีรัตน์   ผ่าน  
21  5801102047055  นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุญเรือง   ผ่าน  
22  5801102047075  นางสาวมนัสชวี สุขล้อม   ผ่าน  
23  5801102047077  นายนพรัตน ์ตรีเพชร   ผ่าน  
24  5801102047087  นางสาวบุญชนัฎฐา แซ่เอ้ีย   ไม่ผ่าน  
25  5801102047088  นายณรงค์ ไกรจัตุรัส   ผ่าน  
26  5801102047089  นางสาวศรัณยา ขาวช่อ   ผ่าน  
27  5801102047101  นางสาวมัทนา ปงิหา   ผ่าน  
28  5801102047130  นายจกัรพันธ์ อ้นแขก   ไม่ผ่าน  
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29  5801102047137  นางสาวพัชรา สุระชาติ   ไม่ผ่าน  
30  5801102047150  นางสาวสุธีรา ใจมา   ผ่าน  
31  5801102047153  นางสาวพรรณพิมพ์ เอี่ยมสอาด   ผ่าน  
32  5801102047168  นายสราวฒุิ ยศสันเทยีะ   ผ่าน  
33  5801102057029  นางสาวจันทรา อายิ   ผ่าน  
34  5801102057055  นายกรปณต สังข์เพิ่ม   ไม่ผ่าน  
35  5801102085007  นางสาวกัลยา ธงชยั   ผ่าน  
36  5801102086004  นายนที อุดมมลญาณ   ไม่ผ่าน  
37  5801102087014  นางสาวรัชนีกร แกว้บ้านเหล่า   ไม่ผ่าน  
38  5801102087079  นางสาวสุภาพร ส ารวย   ไม่ผ่าน  
39  5801102087080  นายวันชนะ เชาวนาธิคม   ไม่ผ่าน  
40  5801102087110  นางสาวอสมามณี อวนศรี   ไม่ผ่าน  
41  5801102087113  นายณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร   ไม่ผ่าน  
42  5801102096003  นางสาวชลิตา ท้วมทอง   ไม่ผ่าน  
43  5801102097009  นางสาวฐิตมิา แซ่เฮง   ผ่าน  
44  5801102097077  นางสาววิรัญดา คงสวัสดิ์   ผ่าน  
45  5801102097082  นายพลวัตร ประยงค์พันธ์   ไม่ผ่าน  
46  5801104065060  นางสาววิราวัลย์ อินเลิศ   ไม่ผ่าน  
47  5801104066011  นางสาวธนาภา แก้วชิงดวง   ผ่าน  
48  5801104067149  นางสาวอาภัสรา ค าไม   ไม่ผ่าน  
49  5801104067166  นางสาวดลทิชา ธนธัชบวรเดช   ผ่าน  
50  5801104067175  นางสาวสุนันทา ทัศสุพรรณ   ผ่าน  
51  5801104067176  นางสาวจีราพร กัมภะวะสาน   ผ่าน  
52  5801104067239  นางสาวจันทิน ีสุภามูล   ผ่าน  
53  5801104067265  นางสาวพัชรี ศรีพิมพ์   ผ่าน  
54  5801104067282  นางสาวพินรัก พรมพันธ ์  ผ่าน  
55  5801104067307  นางสาวญาณีส ุบุญเกิดแกว้มณี   ผ่าน  
56  5801104067308  นางสาวชมภูนุท พึ่งมี   ไม่ผ่าน  
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57  5801104067337  นางสาวธารารัตน์ หารี   ผ่าน  

 


