
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ บริหารธุรกิจ  

รายวิชา  201103 : Financial Accounting  

ผู้สอน  อาจารย์จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์  กลุ่มที่ 4  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

1  5601102047115  นางสาวทวินันท์ แจงสูงเนิน   ผ่าน  
2  5601102057076  นางสาวอลิษา สังสาย   ผ่าน  
3  5601102097004  นางสาวกนกนชุ พรกิตติพชิญ์   ไม่ผ่าน 
4  5701102047032  นางสาวพิชญ์นรี พัวพันธ์   ผ่าน  
5  5701102047182  นางสาววจิิตรา สุขด ารงธรรม   ผ่าน  
6  5701102056003  นายชนะ สถิตเจริญเมือง   ผ่าน  
7  5701102056018  นายกิติพงษ์ ชื่นฤทัย   ผ่าน  
8  5701102056031  นางสาวสุวรรณี ฮะบุญมี   ผ่าน  
9  5701102057003  นางสาวปาริสา ขุนนชุ   ผ่าน  
10  5701102057004  นางสาวณัฐวิภา ค าป้อม   ผ่าน  
11  5701102057005  นางสาววชิราภรณ์ ไพรวัลย์   ไม่ผ่าน 
12  5701102057008  นางสาวดาเรศ กจิศิริ   ผ่าน  
13  5701102057033  นางสาววีณา แก่นจันทร์   ผ่าน  
14  5701102057049  นางสาวระพีพัฒน์ โพธิ์ศรี   ผ่าน  
15  5701102057066  นายฤชากร แดงวงษ์   ไม่ผ่าน 
16  5701102057095  นางสาววาสนา บรรจงเก็บ   ผ่าน  
17  5701102057097  นายณัฐนชิา ทับแจม่   ผ่าน  
18  5701102057110  นางสาวศุภรัตน์ ขัตตยิะบุตร   ไม่ผ่าน 
19  5701104067258  นางสาวปทุมพร เหล่ายนขาม   ผ่าน  
20  5801102046001  นางสาววรรษมน นิลเนรมิต   ไม่ผ่าน 
21  5801102046007  นางสาวปาจรีย์ ศรีโพลา   ไม่ผ่าน 
22  5801102046015  นายณัฐกมล เซีย่งเจว้   ไม่ผ่าน 
23  5801102046016  นายณัฏฐชยั สันทัด   ไม่ผ่าน 
24  5801102046017  นางสาวสุทธิดา รินทะสมบัติ   ไม่ผ่าน 
25  5801102046018  นางสาวนารีรัตน์ ล้ิมศรัทธาธรรม   ไม่ผ่าน 
26  5801102046019  นางสาวสุวารินทร์ คงกระพันธ์   ไม่ผ่าน 
27  5801102046022  นางสาวปิยะนชุ สังชา   ไม่ผ่าน 
28  5801102046023  นางสาวธัญชนก ล้ิมสุวรรณ   ไม่ผ่าน 
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29  5801102046025  นางสาวสิรินดา สระทองยงค์   ผ่าน  
30  5801102046027  นางสาวรณิดา ไพศาลวรรณ   ไม่ผ่าน 
31  5801102047001  นายสัญชัย บัวสกุล   ผ่าน  
32  5801102047003  นายอนุวฒัน์ เสรีรักษ์   ผ่าน  
33  5801102047007  นางสาวสุภาพร อ่อนไสว   ไม่ผ่าน 
34  5801102047008  นางสาวไอรดา แซต่ั้ง   ไม่ผ่าน 
35  5801102047011  นางสาวจิราพร อินทวัตร   ผ่าน  
36  5801102047012  นางสาวเพ็ญทิพย์ พุ่มทอง   ผ่าน  
37  5801102047013  นางสาวยวุรี ขันอาษา   ผ่าน  
38  5801102047014  นางสาวกาญจน์ณัฏพา ประสมพันธ์   ผ่าน  
39  5801102047016  นางสาวภัทร์พิชชา สะใบ   ไม่ผ่าน 
40  5801102047017  นางสาวหน่ึงฤทยั แสนเงิน   ไม่ผ่าน 
41  5801102047018  นางสาวปรัธยาน์ ทองจอก   ผ่าน  
42  5801102047020  นางสาวยุภาวรรณ สีหาจันทร์   ผ่าน  
43  5801102047023  นางสาวพรเพ็ญ พนาเวศ   ไม่ผ่าน 
44  5801102047027  นางสาวสุปรียา ภิรมย์พิณ   ผ่าน  
45  5801102047028  นางสาววชิุดา สาแกว้   ผ่าน  
46  5801102047032  นางสาวนันทวรรณ จารุจินดา   ไม่ผ่าน 
47  5801102047033  นายภาณุ อัมพวานนท์   ไม่ผ่าน 
48  5801102047046  นางสาวขวัญกมล นิลสลับ   ไม่ผ่าน 
49  5801102047050  นางสาวชนัญญา ศรีภา   ผ่าน  
50  5801102047051  นายธีระพงษ์ ชารีรัตน์   ผ่าน  
51  5801102047052  นางสาวณัฐธดิา ตะนา่น   ผ่าน  
52  5801102047059  นางสาวนาฎณัฐชา กันทา   ไม่ผ่าน 
53  5801102047062  นางสาวจิราภัทร กัมมันตะคุณ   ผ่าน  
54  5801102047066  นางสาวยุภาพร รัตพลแสน   ผ่าน  
55  5801102047070  นายวิทวัส จวนสาง   ผ่าน  
56  5801102047071  นางสาวกนกวรรณ ทับสุริย์   ไม่ผ่าน 
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57  5801102047074  นายศราวุตร เงินเจริญ   ผ่าน  
58  5801102047075  นางสาวมนัสชวี สุขล้อม   ผ่าน  
59  5801102047077  นายนพรัตน์ ตรีเพชร   ผ่าน  
60  5801102047081  นางสาวจีราพร ทองสุข ลาออก  ไม่ผ่าน 
61  5801102047082  นางสาวดวงทิพา สังขนารอด   ไม่ผ่าน 
62  5801102047089  นางสาวศรัณยา ขาวช่อ   ไม่ผ่าน 
63  5801102047093  นายพงศ์พัฒน์ ห่อเทพ   ไม่ผ่าน 
64  5801102047094  นายณัฐภัทร ค าอินทร์   ผ่าน  
65  5801102047097  นางสาวธีรารัตน์ ค ากอง   ผ่าน  
66  5801102047098  นางสาวชนาธิป พักเพยีรดี   ผ่าน  
67  5801102047101  นางสาวมัทนา ปงิหา   ไม่ผ่าน 
68  5801102047102  นางสาวอนุตรา เอี่ยมยั่งยืน   ผ่าน  
69  5801102047109  นางสาวรมิตา วาอุทัศน์   ไม่ผ่าน 
70  5801102047110  นางสาววราภรณ์ ยอดยิง่   ไม่ผ่าน 
71  5801102047111  นางสาวมินตรา ตันกมิ   ไม่ผ่าน 
72  5801102047115  นางสาวฐิติรตัน์ ภรณัฐวัฒน์   ผ่าน  
73  5801102047117  นางสาวนิภาพร ปานจันทร์   ผ่าน  
74  5801102047118  นางสาวกนกกาญจน์ บุญเจริญ   ผ่าน  
75  5801102047128  นางปวีณา ขอบรูป   ผ่าน  
76  5801102047129  นางสาวสุนิษา มั่นเหมาะ   ผ่าน  
77  5801102047138  นางสาววณฐัา พลธรรม   ผ่าน  
78  5801102047139  นางสาววารุณี ศรีแกว้   ไม่ผ่าน 
79  5801102047152  นางสาวสุพัชา พงษ์ฉัตร   ผ่าน  
80  5801102047155  นางสาววิไลวรรณ เสาศิริ   ผ่าน  
81  5801102047156  นายปรีชา เหงาจุ๊   ไม่ผ่าน 
82  5801102047159  นางสาวธัญญรัตน์ แกว้ทอง   ไม่ผ่าน 
83  5801102047160  นางสาวพัฒน์นรี เซืย๊ะรัมย์   ไม่ผ่าน 
84  5801102047161  นางสาวรัชรินทร์ ระหาญนอก   ผ่าน  



 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ บริหารธุรกิจ  

รายวิชา  201103 : Financial Accounting  

ผู้สอน  อาจารย์จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์  กลุ่มที่ 4  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

85  5801102047165  นางสาวดวงใจ น้อยพิทักษ์   ไม่ผ่าน 
86  5801102047166  นางสาวชลลดา บุญแย้ม   ไม่ผ่าน 
87  5801102047168  นายสราวฒุิ ยศสันเทยีะ   ผ่าน  
88  5801102057027  นางสาวชญาณี หมื่นใจมั่น   ผ่าน  
89  5801102057030  นางสาววิไลลักษณ์ ไชยแสง   ไม่ผ่าน 
90  5801102086004  นายนที อุดมมลญาณ   ไม่ผ่าน 
91  5801102087046  นางสาวธนัฎฐา คลังทอง   ผ่าน  
92  5801102087047  นางสาววาริน ธูปชาวนา   ผ่าน  
93  5801102087048  นางสาวสุวดี ผลงาม   ผ่าน  
94  5801102087068  นางสาวละมัย ใจตรง   ไม่ผ่าน 
95  5801102087098  นางสาวกรรณิตา ปะวะทา   ไม่ผ่าน 
96  5801102087107  นางสาวปรารถนา แก้วมาตย์   ผ่าน  
97  5801102087113  นายณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร   ไม่ผ่าน 
98  5801102087125  นางสาวณัฐสุรางค์ ขุนทอง   ผ่าน  
99  5801102095010  นางสาวสาวินี สิงหเ์ถื่อน   ผ่าน  

100  5801102097009  นางสาวฐิตมิา แซ่เฮง   ผ่าน  
101  5801102097034  นางสาวศิริพร โพธิโส   ผ่าน  
102  5801102097048  นางสาวรัศมี วงษ์มาก   ไม่ผ่าน 
103  5801102097077  นางสาววิรัญดา คงสวัสดิ์   ไม่ผ่าน 
104  5801102097082  นายพลวัตร ประยงค์พันธ์   ไม่ผ่าน 
105  5801102117012  นางสาวธัญวลัย ลีดี   ผ่าน  
106  5801102117027  นางสาววิไลวรรณ ขจดักลาง   ผ่าน  
107  5801104066042  นางสาวดวงเดือน ชูดวง   ไม่ผ่าน 
108  5801104066043  นางสาววรัญญา มาตย์สาลี   ผ่าน  
109  5801104066053  นางสาวกนกวรรณ จานหนองเปด็   ผ่าน  
110  5801104066055  นางเมธากานต์ ชื่นชม   ผ่าน  
111  5801104067206  นางสาวฑิชา สุทธิเชษฐ์   ผ่าน  
112  5801104067207  นางสาวชุลี เกณสาคู   ผ่าน  
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113  5801104067208  นางสาวลัดดา เชอหมื่อ   ผ่าน  

 


