
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
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รายวิชา  202106 : Business Law  

ผู้สอน  อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชต ิ กลุ่มที่ 3  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

   
   

  

 

1  5701102047008  นางสาวจุฑาภรณ์ นรศารทูล   ไม่ผ่าน  
2  5701102047046  นางสาวเทียนสวรรค์ ขอวาดกลาง   ผ่าน  
3  5701102047068  นางสาวอนันทพร คงงาม   ผ่าน  
4  5701102047069  นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณโน   ไม่ผ่าน  
5  5701102056025  นางสาวนันนิภา วรรณาเจริญพร   ผ่าน  
6  5701102056031  นางสาวสุวรรณี ฮะบุญมี   ผ่าน  
7  5701102056034  นายวฒันชัย จันทร์กล่่า   ผ่าน  
8  5701102057011  นางสาวบังอร ดวงประวัน   ผ่าน  
9  5701102057012  นางสาวปราณี วิลาศ   ผ่าน  
10  5701102057017  นางสาวกรทิพย์ เรืองศิริ   ผ่าน  
11  5701102057020  นายวรพจน์ กล่ินกลบ   ผ่าน  
12  5701102057066  นายฤชากร แดงวงษ์   ไม่ผ่าน  
13  5701102057075  นางสาวอมรรัตน์ เกษมโภคทรัพย์   ผ่าน  
14  5701102057101  นายอธิติรตัน์ สุทธิการ   ไม่ผ่าน  
15  5701102057118  นายกฤชนพัต สุขใจ   ผ่าน  
16  5701102057119  นายธนัช จงเจริญพล   ผ่าน  
17  5701104067027  นางสาวโชติกา เฮงจินดา   ผ่าน  
18  5801102045020  นายชศูักดิ์ เคียงสันเทียะ   ไม่ผ่าน  
19  5801102046001  นางสาววรรษมน นิลเนรมิต   ไม่ผ่าน  
20  5801102046011  นางสาวนิสา จิว๋สอาด   ไม่ผ่าน  
21  5801102046012  นางสาวสุนทรี ด้วงมั่ง   ผ่าน  
22  5801102046014  นายธนพล เดชะมี   ผ่าน  
23  5801102046015  นายณัฐกมล เซีย่งเจว้   ไม่ผ่าน  
24  5801102046016  นายณัฏฐชยั สันทัด   ไม่ผ่าน  
25  5801102046017  นางสาวสุทธิดา รินทะสมบัติ   ไม่ผ่าน  
26  5801102046018  นางสาวนารีรัตน์ ล้ิมศรัทธาธรรม   ไม่ผ่าน  
27  5801102046019  นางสาวสุวารินทร์ คงกระพันธ์   ไม่ผ่าน  
28  5801102046020  นายประกรณ์ ทราบรัมย์   ไม่ผ่าน  
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29  5801102046022  นางสาวปิยะนชุ สังชา   ไม่ผ่าน  
30  5801102046023  นางสาวธัญชนก ล้ิมสุวรรณ   ไม่ผ่าน  
31  5801102046027  นางสาวรณิดา ไพศาลวรรณ   ไม่ผ่าน  
32  5801102047001  นายสัญชัย บัวสกุล   ผ่าน  
33  5801102047005  นางสาววิภาพร หมายต่อกลาง   ไม่ผ่าน  
34  5801102047006  นางสาวนันทัชพร ราษี   ผ่าน  
35  5801102047012  นางสาวเพ็ญทิพย์ พุ่มทอง   ผ่าน  
36  5801102047013  นางสาวยวุรี ขันอาษา   ผ่าน  
37  5801102047017  นางสาวหน่ึงฤทยั แสนเงิน   ไม่ผ่าน  
38  5801102047018  นางสาวปรัธยาน์ ทองจอก   ไม่ผ่าน  
39  5801102047024  นางสาวโสมสุภา ภักดีเจริญ   ผ่าน  
40  5801102047051  นายธีระพงษ์ ชารีรัตน์   ไม่ผ่าน  
41  5801102047055  นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุญเรือง   ไม่ผ่าน  
42  5801102047066  นางสาวยุภาพร รัตพลแสน   ผ่าน  
43  5801102047074  นายศราวุตร เงินเจริญ   ผ่าน  
44  5801102047075  นางสาวมนัสชวี สุขล้อม   ไม่ผ่าน  
45  5801102047077  นายนพรัตน์ ตรีเพชร   ไม่ผ่าน  
46  5801102047087  นางสาวบุญชนัฎฐา แซ่เอี้ย   ไม่ผ่าน  
47  5801102047088  นายณรงค์ ไกรจัตุรัส   ไม่ผ่าน  
48  5801102047089  นางสาวศรัณยา ขาวช่อ   ไม่ผ่าน  
49  5801102047090  นางสาวธนัชชา พฤกษาชวีะ   ผ่าน  
50  5801102047091  นายอรรคพล ปาสาจะ   ผ่าน  
51  5801102047093  นายพงศ์พัฒน์ ห่อเทพ   ผ่าน  
52  5801102047094  นายณัฐภัทร ค่าอินทร์   ผ่าน  
53  5801102047097  นางสาวธีรารัตน์ ค่ากอง   ผ่าน  
54  5801102047098  นางสาวชนาธิป พักเพยีรดี   ผ่าน  
55  5801102047101  นางสาวมัทนา ปงิหา   ไม่ผ่าน  
56  5801102047102  นางสาวอนุตรา เอี่ยมยั่งยืน   ผ่าน  
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57  5801102047107  นางสาวเยาวเรศ ทรัพย์ประเสริฐ   ผ่าน  
58  5801102047117  นางสาวนิภาพร ปานจันทร์   ผ่าน  
59  5801102047130  นายจกัรพันธ์ อ้นแขก   ไม่ผ่าน  
60  5801102047137  นางสาวพัชรา สุระชาติ   ไม่ผ่าน  
61  5801102047146  นางสาวอังคณา ชมูี   ผ่าน  
62  5801102047150  นางสาวสุธีรา ใจมา   ไม่ผ่าน  
63  5801102047153  นางสาวพรรณพิมพ์ เอี่ยมสอาด   ไม่ผ่าน  
64  5801102047168  นายสราวฒุิ ยศสันเทยีะ   ไม่ผ่าน  
65  5801102057029  นางสาวจันทรา อายิ   ไม่ผ่าน  
66  5801102057030  นางสาววิไลลักษณ์ ไชยแสง   ผ่าน  
67  5801102057054  นางสาวกัลยาลักษณ์ ฮวดสุนทร   ผ่าน  
68  5801102057055  นายกรปณต สังข์เพิ่ม   ไม่ผ่าน  
69  5801102057071  นางสาวทิพวรรณ จา่ปัน   ผ่าน  
70  5801102085007  นางสาวกัลยา ธงชยั   ไม่ผ่าน  
71  5801102085017  นายสันชัย ทัศนาพันธ์   ผ่าน  
72  5801102086004  นายนที อุดมมลญาณ   ไม่ผ่าน  
73  5801102086011  นางสาวจุฑามาศ หลวงพล   ผ่าน  
74  5801102087014  นางสาวรัชนีกร แกว้บ้านเหล่า   ไม่ผ่าน  
75  5801102087079  นางสาวสุภาพร ส่ารวย   ไม่ผ่าน  
76  5801102087080  นายวันชนะ เชาวนาธิคม   ไม่ผ่าน  
77  5801102087092  นางสาวชนิสรา เชื้อปู่คง   ผ่าน  
78  5801102087102  นางสาวกลอยใจ ทองดี   ผ่าน  
79  5801102087109  นางสาวจุฑามาศ สืบสาตร์   ผ่าน  
80  5801102087110  นางสาวอสมามณี อวนศรี   ไม่ผ่าน  
81  5801102087113  นายณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร   ไม่ผ่าน  
82  5801102087117  นางสาวจตุพร จรัสพันธ์   ผ่าน  
83  5801102096003  นางสาวชลิตา ท้วมทอง   ไม่ผ่าน  
84  5801102097009  นางสาวฐิตมิา แซ่เฮง   ไม่ผ่าน  
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85  5801102097077  นางสาววิรัญดา คงสวัสดิ์   ไม่ผ่าน  
86  5801102097082  นายพลวัตร ประยงค์พันธ์   ไม่ผ่าน  
87  5801104065044  นางสาวศิริพร จินดามงั   ผ่าน  
88  5801104065057  นางสาวนริสรา ไหลแหวน   ผ่าน  
89  5801104065060  นางสาววิราวัลย์ อินเลิศ   ไม่ผ่าน  
90  5801104066008  นางสาวอรินทร์ทรณ์ ภักดิ์ดีมาก   ผ่าน  
91  5801104066011  นางสาวธนาภา แก้วชิงดวง   ไม่ผ่าน  
92  5801104066020  นางสาวศรินดา มูลลัง   ผ่าน  
93  5801104066026  นางสาวศิริโสม เตมิธนานุสรณ์   ผ่าน  
94  5801104066029  นางสาวกมลรัตน์ วาดสร้อย   ผ่าน  
95  5801104066048  นางสาวศิริญญา วงษ์สุทา   ผ่าน  
96  5801104067011  นางสาวกา่ไล ลาภมาก   ผ่าน  
97  5801104067024  นางสาวศิลาเนตร ศรีศกุรานันทน์   ผ่าน  
98  5801104067025  นางสาววรวรรณ สิทธิกัน   ผ่าน  
99  5801104067026  นางสาวมินตรา ตรานกแกว้   ผ่าน  

100  5801104067027  นางสาวอริษา บังชะฎา   ผ่าน  
101  5801104067036  นางสาวขวัญฤทัย ศรีไทยพันธ์   ผ่าน  
102  5801104067051  นางสาวกฤติยา ทองอ่าไพ   ผ่าน  
103  5801104067109  นางสาวสุญดา ทองเนียม   ผ่าน  
104  5801104067118  นางสาวศิริภัทร์ เลิศตรี   ผ่าน  
105  5801104067149  นางสาวอาภัสรา คา่ไม   ไม่ผ่าน  
106  5801104067157  นางสาวนันทพร มานะจึงเจริญ   ผ่าน  
107  5801104067159  นางสาวนฤมล หอมหวาน   ผ่าน  
108  5801104067160  นางสาวพิไลลักษณ์ สาริศรี   ผ่าน  
109  5801104067161  นางสาวพิชญากร ชัยยา   ผ่าน  
110  5801104067166  นางสาวดลทิชา ธนธัชบวรเดช   ไม่ผ่าน  
111  5801104067175  นางสาวสุนันทา ทัศสุพรรณ   ไม่ผ่าน  
112  5801104067176  นางสาวจีราพร กัมภะวะสาน   ไม่ผ่าน  
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113  5801104067178  นางสาวนิตย์ จันทกุล   ผ่าน  
114  5801104067188  นางสาวณัฐริกา เกตุมณี   ผ่าน  
115  5801104067197  นางสาวตรีอักษร ชัยทัพ   ผ่าน  
116  5801104067220  นางสาวรัตนา รัตนอภิชาตวิงค์   ผ่าน  
117  5801104067221  นางสาวจินตะหรา พุ่มจันทร์   ผ่าน  
118  5801104067225  นางสาวพัฒน์นิชา ร้อยอ่าแพง   ผ่าน  
119  5801104067239  นางสาวจันทินี สุภามูล   ไม่ผ่าน  
120  5801104067265  นางสาวพัชรี ศรีพิมพ์   ไม่ผ่าน  
121  5801104067266  นางสาวเพียงกานต์ ทองค่า   ผ่าน  
122  5801104067269  นางสาวปิยมาศ ชาวนา   ผ่าน  
123  5801104067281  นางสาวแพรณพัธอร เอกอมรกูล   ผ่าน  
124  5801104067282  นางสาวพินรัก พรมพันธ์   ไม่ผ่าน  
125  5801104067307  นางสาวญาณีสุ บุญเกิดแกว้มณี   ไม่ผ่าน  
126  5801104067308  นางสาวชมภูนุท พึ่งมี   ไม่ผ่าน  
127  5801104067314  นางสาวประภาพรรณ แสงสุริยา   ผ่าน  
128  5801104067329  นางสาวสุพิชญาภัค ชูนิล   ผ่าน  
129  5801104067337  นางสาวธารารัตน์ หารี   ไม่ผ่าน  
130  5801104067338  นางสาวกัณหา พันโอดเปี้ย   ผ่าน  
131  5801104067339  นางสาวปุณยวีร์ อัศวนนท์กุลพร   ผ่าน  
132  5801104067340  นางสาวสุดารตัน์ คชสาร   ผ่าน  
133  5801104067341  นางสาวอารีรัตน์ ซอศรีสาคร   ผ่าน  
134  5801104067342  นางสาวปนัดดา ม่วงกลม   ผ่าน  
135  5801104067359  นางสาวกนษิฐา คีรีบุตร   ผ่าน  

 


