
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  008000 : General Mathematics  

ผู้สอน  อาจารย์ไพโรจน์ แจ่มศรี  กลุ่มที่ 8  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  ผลสอบ 

 

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

อาจารย์ไพโรจน์ แจม่ศร ี พิมพเ์มื่อ : 19/10/2557 16:30 

 

1  5601102047024  นางสาวธนัญญา ไสยาศรี   ไม่ผ่าน  
2  5601102047025  นางสาวสุภัทรา บุญรอต   ผ่าน  
3  5601102047034  นางสาวรัตนา สุดาทิพย์   ผ่าน  
4  5601102047131  นางสาววิภาดา ธรรมนติิเวทย์   ไม่ผ่าน  
5  5601102047150  นางสาวภวันรัตน์ ขาวปะค า   ผ่าน  
6  5601102047187  นางสาวชญานิษฐา ศรีนอก   ผ่าน  
7  5601102055012  นางสาวณัฐชนา สุวรรณศรี   ไม่ผ่าน  
8  5601102057034  นายวีรพงศ์ ทองฤทธิ์   ไม่ผ่าน  
9  5601102057045  นางสาวสุชาดา ภูมลา   ไม่ผ่าน  
10  5601104061061  นางสาวจุฑามาศ ภู่ทอง   ผ่าน  
11  5601104067157  นางสาววีณา จูงวงษ์สุข   ผ่าน  
12  5601104067191  นางสาวยุพา ศรีพาบุญ   ผ่าน  
13  5601104067239  นายรุ่งฤทธิ์ สนิทปะโค   ผ่าน  
14  5701102045007  นางสาววันวิสา กองทองนอก   ไม่ผ่าน  
15  5701102047031  นางสาวชลิตา สุภาสุ   ผ่าน  
16  5701102047171  นางสาวเพ็ญพักตร์ อินทะชัย   ผ่าน  
17  5701102055001  นางสาวธิดารัตน์ จิตวิงศ์ ลาออก  ไม่ผ่าน  
18  5701102055025  นางสาวปรียานชุ อินทร์ดวง   ไม่ผ่าน  
19  5701102057081  นายพรเทพ บัวชูกา้น   ผ่าน  
20  5701102057112  นางสาวร าไพ ทิพย์รักษา   ไม่ผ่าน  
21  5701102085004  นายกาพย์ชวิน พันธุ์อโนทัย   ไม่ผ่าน  
22  5701102086031  นางสาวศิริวรรณ ภูศิฤทธิ์   ผ่าน  
23  5701102086032  นางสาวนฤมล มนะเวศน์   ไม่ผ่าน  
24  5701102086048  นางสาวประกายดาว พิเศษ   ไม่ผ่าน  
25  5701102087008  นางสาวปิยะวรรณ ค าทิง้   ผ่าน  
26  5701102087010  นางสาวลักขณา ศรีชนะ   ไม่ผ่าน  
27  5701102087012  นางสาวพรพิมล ศรีชนะ   ไม่ผ่าน  
28  5701102087071  นางสาวกมลชนก มูลม่อน   ไม่ผ่าน  



 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 

ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา  008000 : General Mathematics  

ผู้สอน  อาจารย์ไพโรจน์ แจ่มศรี  กลุ่มที่ 8  
ล าดับ  รหัสประจ าตัว  ชื่อ  ผลสอบ 

 

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

อาจารย์ไพโรจน์ แจม่ศร ี พิมพเ์มื่อ : 19/10/2557 16:30 

 

29  5701102087091  นายธาดา หาญกุล   ผ่าน  
30  5701102087098  นางสาวอัยลดา เอี่ยมจันทร์   ไม่ผ่าน  
31  5701102087108  นางสาวดาริน ค าวิชัย   ผ่าน  
32  5701102087115  นางสาวชนัญชิดา ชมภูวเิศษ   ไม่ผ่าน  
33  5701102095013  นายโชติรชั จริยาวิสิษฐกุล   ผ่าน  
34  5701102097074  นางสาวอมรรัตน์ ชาลีสุวรรณดี   ผ่าน  
35  5701102097078  นางสาวเกศรีย์ ริขิต   ผ่าน  
36  5701102097117  นางสาววรรณิดา บุญมี   ไม่ผ่าน  
37  5701102115002  นายกรุงสยาม กลิ่นอยู่   ไม่ผ่าน  
38  5701102117050  นางสาวสุจิตรา พันธ์สวัสดิ์   ไม่ผ่าน  
39  5701104065060  นางสาวนิสา พ่ึงผลพฤกษ์   ไม่ผ่าน  
40  5701104066028  นางสาวจิตตรา หงษา   ไม่ผ่าน  
41  5701104066067  นางสาววิลัยภรณ์ วเิศษสิงห์   ผ่าน  
42  5701104067175  นางสาวธาริณี แก่งจ าปา   ไม่ผ่าน  
43  5701104067195  นางสาวประภาวดี ศรีคูณ   ผ่าน  
44  5701104067224  นางสาวจุฑารัตน์ สุขเกษม   ผ่าน  
45  5701104067232  นางสาววนชิา คงกระพันธ์   ผ่าน  
46 5701102085029 นางสาวพรทิพย์   รมยะสมิต (ไมล่งทะเบียน) ไม่ผ่าน  
47 5701102085032 นางสาวสุวิมล  สมศิริ (ไม่ลงทะเบียน) ไม่ผ่าน  
48 5701102087027 นางสาวเสาวคนธ์  อินทร์แกว้ (ไม่ลงทะเบียน) ไม่ผ่าน  
49 5701102057116 นางสาวสายชล  จันทร์เพ็ง (ไม่ลงทะเบียน) ไม่ผ่าน  

 


