
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  006001 : Society Economy Politics and Government in Democratic System  

ผู้สอน  อาจารย์ส าราญ ผลดี  กลุ่มที่ 2  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  ผลสอบ 

 

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

อาจารย์ส าราญ ผลดี พิมพเ์มื่อ : 07/10/2557 14:50 

 

1  5601102047078  นางสาวนงนภัส ขันเพชร์   ผ่าน  
2  5601102047118  นายธีระ โสภี   ผ่าน  
3  5601103075015  นายมัรวาร วาเฮ็ง   ไม่ผ่าน  
4  5601103076020  นายบดินทร์ แดงฟู   ผ่าน  
5  5601103076034  นายธนโชติ เบื้องดี   ไม่ผ่าน  
6  5601103076035  นายกฤติเดช ตะวันแสงสุกกล่ า   ไม่ผ่าน  
7  5601104067046  นางสาววราภรณ์ สุวรรณสาร   ไม่ผ่าน  
8  5601104067053  นางสาววริศรา ถวนนอก   ผ่าน  
9  5601104067054  นางสาวจรีรัตน์ พลไชย   ผ่าน  
10  5701102047009  นางสาวธิตมิา เงินงาม   ผ่าน  
11  5701102047010  นางสาวกัณฐิกา บดีรฐั   ไม่ผ่าน  
12  5701102047019  นางสาวนิตยช์นก ยุพันธ์   ไม่ผ่าน  
13  5701102047026  นางสาวธนพร โคษาราษฎร์   ผ่าน  
14  5701102047052  นางสาวสุภาวดี ศิริรัตนวรากุล   ผ่าน  
15  5701102055001  นางสาวธิดารัตน์ จิตวิงศ์ ลาออก  ไม่ผ่าน  
16  5701102055033  นายดษุิต จิระภาณุพงศ์   ผ่าน  
17  5701102056005  นางสาวสุชานาถ เพยีรสวัสดิ์   ผ่าน  
18  5701102056006  นางสาวดาเนียล รอดยอดสร้อย   ผ่าน  
19  5701102056012  นางสาวชลดา แจ่มจิต   ไม่ผ่าน  
20  5701102056031  นางสาวสุวรรณี ฮะบุญมี   ผ่าน  
21  5701102056032  นายมณเฑียร วฒันากรแก้ว   ไม่ผ่าน  
22  5701102056040  นางสาวอรอุมา สอนจ าปา   ผ่าน  
23  5701102057014  นางสาววรารัตน์ บุญเดชา   ผ่าน  
24  5701102057038  นายกิตติณัฐ ศกัดิ์บริบูรณ์   ผ่าน  
25  5701102057040  นายภัทรวรรธน์ โชติกมาศ   ผ่าน  
26  5701102057060  นางสาวฐานิดา กิตตินาทอง   ไม่ผ่าน  
27  5701102086005  นางสาวปานวดี แสวงสุข   ไม่ผ่าน  
28  5701102086025  นางสาวสุพัตรา กองค า   ไม่ผ่าน  
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29  5701102086042  นางสาวสุพิณดา หงษเ์วียงจันทร ์  ผ่าน  
30  5701102086046  นางสาววรรณิสา ทองประเสริฐ   ไม่ผ่าน  
31  5701102087012  นางสาวพรพิมล ศรีชนะ   ผ่าน  
32  5701102087071  นางสาวกมลชนก มูลม่อน   ผ่าน  
33  5701102087079  นางสาวมณฑา ชีสังวร   ไม่ผ่าน  
34  5701102097074  นางสาวอมรรัตน์ ชาลีสุวรรณดี   ผ่าน  
35  5701104065058  นางสาวรัตตกิาล อัมพรกาญจน์   ผ่าน  
36  5701104065060  นางสาวนิสา พ่ึงผลพฤกษ์   ผ่าน  
37  5701104065070  นางสาวสุภาภรณ์ พวงพิลา   ผ่าน  
38  5701104065079  นางสาววรางคณา ไทยวตัถุ   ผ่าน  
39  5701104066030  นางสาวกุลนันทน์ แย้มชุติ   ผ่าน  
40  5701104066038  นางสาวเพชรรัตน์ อุระสนิท   ผ่าน  
41  5701104067333  นางสาวนิติยา เพ็ชรคง   ผ่าน  
42 5701102085032 นางสาวสุวิมล สมศิริ  ผ่าน  
43 5701102057074 นางสาวกนกพร วิภาสนสาธร  ผ่าน  
44 5701102057100 นายธาดา สุขเบีย้  ผ่าน  

  
 
 


