
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  007016 : English for Communication  

ผู้สอน  อาจารย์สิริรัตน์ แสงอุทัย  กลุ่มที่ 7  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  เกรด  

 

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

อาจารย์สิรริัตน์ แสงอุทัย พิมพเ์มื่อ : 13/11/2557 01:30 

 

1  5601102047002  นางสาวลัดดาวัลย์ พิศเพ็ง   ผ่าน  
2  5601102087010  นายรัฐกฤษฏ์ิ โรจน์ธนกานนท์   ผ่าน  
3  5601102087074  นางสาวรุ่งนภา กลัดนุม่   ไม่ผ่าน  
4  5601102087112  นางสาวกุลณดา ภู่สว่าง   ไม่ผ่าน  
5  5601102087141  นางสาวจุฑารัตน์ ปีจตุรัส   ผ่าน  
6  5601103076018  นางสาววารี ฟักหอมเกร็ด   ผ่าน  
7  5601103077001  นางสาวชฎานชุ วิริยะพันธ์   ไม่ผ่าน  
8  5601103077015  นายฐติิพล เซ็งเจริญ   ผ่าน  
9  5601103077041  นายอิศรา ค าศรี   ผ่าน  
10  5601103077059  นายวฒุิชัย ค าชื่น   ผ่าน  
11  5601104067046  นางสาววราภรณ์ สุวรรณสาร   ไม่ผ่าน  
12  5601104067113  นางณภัทร อบลัดดา   ผ่าน  
13  5601104067181  นางสาวพิมพิลัย ไชยชะนะ   ผ่าน  
14  5601104067242  นางสาวรุ่งลาวัลย์ ก าไรรวย   ผ่าน  
15  5701102045025  นางสาววิภาวดี จันทร์หอม   ไม่ผ่าน  
16  5701102045028  นางสาวสุธิภรณ์ โภคสังข์   ไม่ผ่าน  
17  5701102046011  นายกฤษฎา เจริญสุขอนันต์   ผ่าน  
18  5701102047002  นางสาวเพชรรินทร์ สุทธวงค์   ผ่าน  
19  5701102047010  นางสาวกัณฐิกา บดีรฐั   ผ่าน  
20  5701102047031  นางสาวชลิตา สุภาสุ   ผ่าน  
21  5701102047060  นางสาวสาลินี นามวงค์   ไม่ผ่าน  
22  5701102047062  นางสาวกฤติลักษณ์ หมีเงิน   ไม่ผ่าน  
23  5701102047130  นางสาวนันท์ธนิศา สารกุล   ผ่าน  
24  5701102047151  นางสาวสุนิสา เพียรธัญญกรรม   ผ่าน  
25  5701102047173  นางสาวเรณู แซเ่ตยีว   ผ่าน  
26  5701102047178  นางสาวนาฏชดิา สวมทอง   ผ่าน  
27  5701102055001  นางสาวธิดารัตน์ จิตวิงศ์ ลาออก  ไม่ผ่าน  
28  5701102055009  นางสาวทิวาพร สนิทเหลือ   ไม่ผ่าน  
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29  5701102055025  นางสาวปรียานชุ อินทร์ดวง   ไม่ผ่าน  
30  5701102056003  นายชนะ สถิตเจริญเมือง   ผ่าน  
31  5701102057009  นางสาววราพร นะนิ่มนวล   ผ่าน  
32  5701102057016  นางสาวพันณิตา ชุ่มแจ้ง   ไม่ผ่าน  
33  5701102057046  นางสาวสาลินี แสงทอง   ผ่าน  
34  5701102057055  นายสงกรานต์ มะโนปา   ผ่าน  
35  5701102057056  นางสาวจินตนา แสนทวีสุข   ไม่ผ่าน  
36  5701102057060  นางสาวฐานิดา กิตตินาทอง   ไม่ผ่าน  
37  5701102057066  นายฤชากร แดงวงษ์   ผ่าน  
38  5701102057072  นายวีระพงษ์ รักจรรยาบรรณ   ผ่าน  
39  5701102057098  นางสาวรจนา เจริญไว   ไม่ผ่าน  
40  5701102057101  นายอธิติรตัน์ สุทธิการ   ผ่าน  
41  5701102057112  นางสาวร าไพ ทิพย์รักษา   ผ่าน  
42  5701102085004  นายกาพย์ชวิน พันธุ์อโนทัย   ผ่าน  
43  5701102086045  นายอนุรักษ์ กล่อมฤทัย   ผ่าน  
44  5701102086050  นางสาวจุฬาทิพย์ ค าศรี   ผ่าน  
45  5701102087103  นางสาวณัฐกานต์ เคารพไมตรี   ผ่าน  
46  5701102087108  นางสาวดาริน ค าวิชัย   ไม่ผ่าน  
47  5701102087116  นางสาวผกาพันธ์ รัตนสมประดิษฐ์   ไม่ผ่าน  
48  5701102087117  นางสาวเพ็ญพักตร์ ทานุกรม   ไม่ผ่าน  
49  5701102095013  นายโชติรชั จริยาวิศษิฐก์ุล   ผ่าน  
50  5701102095018  นายณัฐกฤต ศรีขุนทอง   ไม่ผ่าน  
51  5701102096001  นางสาววาสนา พรพานิช   ผ่าน  
52  5701102097007  นางสาวสมพร เสนอ   ไม่ผ่าน  
53  5701102097032  นายทวีป รัตนะ   ผ่าน  
54  5701102097092  นางสาวธัญญารตัน์ กลับสันเทียะ   ผ่าน  
55  5701102097109  นางสาวทิพย์ประภา ปุผาโต   ผ่าน  
56  5701102097117  นางสาววรรณิดา บุญมี   ผ่าน  
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57  5701102115010  นางสาวรุ่งทิพย์ รอดสัมฤทธิ์   ผ่าน  
58  5701102117006  นางสาวบุญชนัฏฐา แซ่เอี้ย   ผ่าน  
59  5701102117019  นางสาวอนงค์นาฎ แสนใหญ่   ผ่าน  
60  5701102117020  นางสาวอุทัยวรรณ ไพรพนม   ผ่าน  
61  5701102117045  นางสาวกรรณิกา แจ่มฟา้   ผ่าน  
62  5701102117046  นางสาวอารยา ฟุ้งสุข   ผ่าน  
63  5701102117050  นางสาวสุจิตรา พันธ์สวัสดิ์   ไม่ผ่าน  
64  5701102117051  นายชนะพล เที่ยงชตุิ   ไม่ผ่าน  
65  5701104066050  นายจรัญ เนตรสน   ผ่าน  
66  5701104066054  นางสาวศวิตา นามวงศ์   ผ่าน  
67  5701104067017  นางสาวจิตรา สาทิพจันทร์   ผ่าน  
68  5701104067028  นางสาวพิชามญชุ์ บุญสมปอง   ผ่าน  
69  5701104067070  นางสาวจิราลักษณ์ สากร   ผ่าน  
70  5701104067226  นางสาววิภาภรณ์ ศรีบุญมา   ผ่าน  
71  5701104067250  นางสาวญาณศิา แซ่ตั้ง   ไม่ผ่าน  
72  5701104067333  นางสาวนิติยา เพ็ชรคง   ไม่ผ่าน  
73  5701104067337  นางสาวเพชรรัตน์ คชช้างพะเนา   ผ่าน  
74 5701104067311 นางสาวปิยะทาศ รอดนุ่น  ผ่าน 

 


