
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  005000 : Human  Relations  

ผู้สอน  อาจารย์อิทธิกร ค าไล้  กลุ่มที่ 6  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  ผลสอบ 

 

------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------  
อาจารย์ประจ าวิชา  หัวหน้าสาขาวิชา  คณบดี  

อาจารย์อิทธิกร ค าไล ้ พิมพเ์มื่อ : 16/10/2557 09:04 

 

1  5601102057076  นางสาวอลิษา สังสาย   ผ่าน  
2  5601102057077  นายสังคม สมณา   ผ่าน  
3  5601102087010  นายรัฐกฤษฏ์ิ โรจน์ธนกานนท์   ผ่าน  
4  5601103075015  นายมัรวาร วาเฮ็ง   ไม่ผ่าน  
5  5601103076021  นายวิทูร ฉลาดเชี่ยว   ผ่าน  
6  5601103076034  นายธนโชติ เบื้องดี   ไม่ผ่าน  
7  5601103076035  นายกฤติเดช ตะวันแสงสุกกล่ า   ไม่ผ่าน  
8  5601104067175  นางสาวพรพิศ ชมภวูิเศษ   ไม่ผ่าน  
9  5601104067176  นางสาวกิตติยา การะเกษ   ผ่าน  
10  5601104067177  นางสาวบุษบง วงศ์ทอง   ผ่าน  
11  5601104067178  นางสาวปราณี เชื้อค าสอน   ไม่ผ่าน  
12  5601104067180  นางสาววยิุดา โลหะทิน   ผ่าน  
13  5601104067185  นางสาวนฤมล จติใบ   ผ่าน  
14  5701102047035  นางสาวธนพร ทองแจม่   ไม่ผ่าน  
15  5701102047044  นางสาวดวงพร เขาทอง   ผ่าน  
16  5701102047057  นายศิรธันย์ หลิมประพันธ์   ไม่ผ่าน  
17  5701102047148  นางสาววรรณกมล นิ่มปาน   ผ่าน  
18  5701102055013  นายมานิตย์ บวัน้อย   ผ่าน  
19  5701102055014  นายธีริทัศน์ วจิิตจ านงค์   ไม่ผ่าน  
20  5701102055032  นายทศพล เย็นสบาย   ไม่ผ่าน  
21  5701102055033  นายดษุิต จิระภาณุพงศ์   ผ่าน  
22  5701102056018  นายกิติพงษ์ ชื่นฤทัย   ผ่าน  
23  5701102056025  นางสาวนันนิภา วรรณาเจริญพร   ผ่าน  
24  5701102056033  นางสาวนุชนาฎ ทิพม่อม   ไม่ผ่าน  
25  5701102057038  นายกิตติณัฐ ศกัดิ์บริบูรณ์   ไม่ผ่าน  
26  5701102057068  นางสาววัลญา ไชยดา   ผ่าน  
27  5701102057069  นายพินิต นวลหลง   ผ่าน  
28  5701102057082  นางสาวปริชาติ จันดี   ผ่าน  
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29  5701102057111  นายสุทัศน์ อิ่มสะดี   ไม่ผ่าน  
30  5701102085029  นางสาวพรทิพย์ รมยะสมติ   ไม่ผ่าน  
31  5701102086002  นางสาวชลาลัย สูตสนธ์ิ   ไม่ผ่าน  
32  5701102087008  นางสาวปิยะวรรณ ค าทิง้   ไม่ผ่าน  
33  5701102087119  นางสาวณัฐนรี อภัยวงศ์   ไม่ผ่าน  
34  5701102097082  นายนัฐพงษ์ ชมทอง   ไม่ผ่าน  
35  5701102097089  นางสาวเดอืนเพ็ญ นวลค า   ผ่าน  
36  5701102097117  นางสาววรรณิดา บุญมี   ไม่ผ่าน  
37  5701104065058  นางสาวรัตตกิาล อัมพรกาญจน์   ผ่าน  
38  5701104066024  นางสาวรัชพร อาชวนันท์   ผ่าน  
39  5701104066028  นางสาวจิตตรา หงษา   ไม่ผ่าน  
40  5701104066029  นางสาววนัสรินทร์ ช่วงโชติ   ผ่าน  
41  5701104066030  นางสาวกุลนันทน์ แย้มชุติ   ไม่ผ่าน  
42  5701104066038  นางสาวเพชรรัตน์ อุระสนิท   ไม่ผ่าน  
43  5701104066040  นางสาวจุฑามาศ นิลโถล   ผ่าน  
44  5701104066041  นางสาวชรินทิพย์ สิขัณฑกสมิต   ผ่าน  
45  5701104066045  นางสาวทิพย์เกษร ศรีสงคราม   ผ่าน  
46  5701104066046  นางสาวขนิษฐา บุญเนตร   ผ่าน  
47  5701104066053  นางสาวกัญญารัตน์ มานะดี   ไม่ผ่าน  
48  5701104066059  นางสาวอรุณรัตน์ กิ่งแก้ว   ไม่ผ่าน  
49  5701104066060  นางสาวอรปวีณา ค าสวุรรณ   ผ่าน  
50  5701104067195  นางสาวประภาวดี ศรีคูณ   ผ่าน  
51  5701104067318  นายสหวัฒน์ ธนาจุฬาวงษ์   ผ่าน  
52 5701102057100 นายธาดา สุขเบีย้ ผ่าน 

  
 

 


