
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  008000 : General Mathematics  

ผู้สอน  อาจารย์ไพโรจน์ แจ่มศรี  กลุ่มที่ 9  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

1  5701102047007  นางสาวกานดา สุดแสง   ไม่ผ่าน  
2  5701102047207  นางสาววันเพ็ญ แสงสุวรรณ   ไม่ผ่าน  
3  5801102046007  นางสาวปาจรีย์ ศรีโพลา   ผ่าน  
4  5801102046008  นางสาววิภากานต์ โคตรมงคุณ   ไม่ผ่าน  
5  5801102047003  นายอนุวฒัน์ เสรีรักษ์   ไม่ผ่าน  
6  5801102047036  นายชานนท์ จันทรวิเชียร   ไม่ผ่าน  
7  5801102047038  นายศิริศกัดิ์ คุม้เณร   ผ่าน  
8  5801102047099  นางสีวิลัย พาหลง   ผ่าน  
9  5801102047128  นางปวีณา ขอบรูป   ผ่าน  
10  5801102047131  นางสาวเกศรินทร์ ปัญโญเหียง   ผ่าน  
11  5801102057050  นางสาวกชพร จันทรโชติ   ผ่าน  
12  5801102057059  นางสาวกัจชามาษ แสงอิน   ไม่ผ่าน  
13  5801102085004  นางสาวดารารัตน์ ทองอุไร   ไม่ผ่าน  
14  5801102085009  นายสุธาสิน อินทัศสิงห์   ไม่ผ่าน  
15  5801102085016  นางสาวณทิญา สินสมบัติ   ไม่ผ่าน  
16  5801102086002  นางสาวศิริรัตน์ ลาทร   ผ่าน  
17  5801102086008  นายสุริยา บุญมาลี   ไม่ผ่าน  
18  5801102086009  นางสาวชนัตดา แสนสุข   ไม่ผ่าน  
19  5801102086017  นางสาวปรียานชุ เจือใจอ านาจ   ผ่าน  
20  5801102087010  นางสาววรณัน นิลจันทร์   ผ่าน  
21  5801102087013  นางสาวพิชชาภา สังขพิทักษ์   ผ่าน  
22  5801102087018  นางสาวมยุรา จะเผอะ   ไม่ผ่าน  
23  5801102087028  นางสาวนิชานันท์ สุขเกษม   ไม่ผ่าน  
24  5801102087048  นางสาวสุวดี ผลงาม   ไม่ผ่าน  
25  5801102087053  นางสาวชนิดา อุ่นอินทร์   ไม่ผ่าน  
26  5801102087064  นางสาวปวีณา กล้าหาญ   ผ่าน  
27  5801102087068  นางสาวละมัย ใจตรง   ไม่ผ่าน  
28  5801102095018  นางสาวสุธิดา แสงงาม   ไม่ผ่าน  



 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  008000 : General Mathematics  

ผู้สอน  อาจารย์ไพโรจน์ แจ่มศรี  กลุ่มที่ 9  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

29  5801102095020  นางสาวรัตตวัลย์ จันทรจรูญ   ผ่าน  
30  5801102095021  นางสาวพัชริดา ช่องท้วม   ผ่าน  
31  5801102095023  นางสาวกมลพรรณ ผอบเพชร์   ไม่ผ่าน  
32  5801102097047  นายสันติพงษ์ ร าไพ   ไม่ผ่าน  
33  5801102097065  นายณัฐวุฒิ สมใจเพง็   ผ่าน  
34  5801102097066  นายพิชชากร สามตรีกัน   ผ่าน  
35  5801102097067  นายอรรถพล ประยงค์พันธ์   ผ่าน  
36  5801102097069  นายเฉลิมชัย ขาวฉลาด   ผ่าน  
37  5801102097070  นางสาวพิมภา พงษ์สมบูรณ์   ไม่ผ่าน  
38  5801102097075  นางสาวพุธศิริกันยา พวงราช   ผ่าน  
39  5801102097078  นางสาวนิสา สดชื่น   ไม่ผ่าน  
40  5801102097084  นายรังสรรค์ ล้ิมรังษี   ผ่าน  
41  5801102117001  นางปภาวรินท์ พรหมเล็ก   ผ่าน  
42  5801102117025  นางสาวหน่ึงฤทยั งามญาติ   ไม่ผ่าน  
43  5801104067018  นางสาวนัชชา โชติสุวรรณศร   ผ่าน  
44  5801104067149  นางสาวอาภัสรา ค าไม   ไม่ผ่าน  
45  5801104067276  นางสาวทิพรัตน์ อัฐนาค   ผ่าน  
46  5801104067283  นางสาวนัตยา ไหวพริบ   ไม่ผ่าน  
47  5801104067355  นางสาวปัฏฐมาภรณ์ ไสยเดช   ไม่ผ่าน  

 


