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ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ระดับการศึกษา  ป.ตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกต ิ บริหารธุรกิจ  
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1  5401102046033  นางสาวเยาวลักษณ์ สุขศรี   ไม่ผ่าน  
2  5401102046034  นางสาวจริยา สะแสงสาร   ผ่าน  
3  5601102047028  นางสาวจริยา ข่าขันมะลี   ผ่าน  
4  5601102047029  นางสาวอนงค์นาถ เขม้นเขตวิทย ์  ผ่าน  
5  5601102047034  นางสาวรัตนา สุดาทิพย์   ผ่าน  
6  5601102047048  นางสาวนิภาพร รุ่งทิพยเ์จริญ   ผ่าน  
7  5601102047078  นางสาวนงนภัส ขันเพชร์   ผ่าน  
8  5601102047090  นางสาวดวงฤทยั วิชยัวงษ์   ไม่ผ่าน  
9  5601102047151  นางสาวศิริวรรณ ศิริโสม   ไม่ผ่าน  
10  5601102047184  นางสาวประจิตร ว่องไว   ไม่ผ่าน  
11  5601102047191  นางสาวดวงใจ ชินภักดี   ไม่ผ่าน  
12  5601102056009  นางสาวสมฤทัย สัญญารักษ์   ไม่ผ่าน  
13  5601102057001  นางสาวสร้อยสุวรรณ อุ่นพันธ์   ไม่ผ่าน  
14  5601102057017  นายจกัรพงศ์ ลีลานุเกษมพงศ์   ไม่ผ่าน  
15  5601102057068  นางสาวธนาภร โตอุ่นทิพย์   ผ่าน  
16  5601102086008  นางสาวดาหวัน จีนงี่   ไม่ผ่าน  
17  5601102087113  นางสาวอารียา กรุตนารก   ไม่ผ่าน  
18  5701102045002  นายเฉลิมพล ลาโซ   ผ่าน  
19  5701102045003  นายณัฐพล รัศมีรงัษเีหลือง   ผ่าน  
20  5701102045004  นายคุณากร มานะลอ   ผ่าน  
21  5701102045005  นายศิริพงษ์ อ่อนท่าลาด   ผ่าน  
22  5701102045006  นางสาววิภาวี กาฬภักดี   ผ่าน  
23  5701102045007  นางสาววันวิสา กองทองนอก   ไม่ผ่าน  
24  5701102045008  นางสาวพัฒน์ติญา สังขว์ิจิตร   ไม่ผ่าน  
25  5701102045010  นายอดุลย์ จติสุวรรณวานิช   ไม่ผ่าน  
26  5701102045014  นางสาวพรพรรณ เขียวหวาน   ผ่าน  
27  5701102045018  นายขวัญชัย อัคคะภิญโญ   ไม่ผ่าน  
28  5701102045023  นางสาวปัทมาพร เชื้อชยั   ไม่ผ่าน  
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29  5701102045024  นางสาวทิติยาภรณ์ อังคะนาวิน   ไม่ผ่าน  
30  5701102045025  นางสาววิภาวดี จันทร์หอม   ไม่ผ่าน  
31  5701102045028  นางสาวสุธิภรณ์ โภคสังข์   ไม่ผ่าน  
32  5701102045029  นางสาวสุวรรณภา ค าสา   ไม่ผ่าน  
33  5701102045031  นางสาวอมรรัตน์ ตา่ยกระทึก   ไม่ผ่าน  
34  5701102045035  นายฉันทกร แซ่ตัง้   ผ่าน  
35  5701102047058  นางสาวประภาศรี ท้าวมา   ผ่าน  
36  5701102047059  นายวฒันชัย บุญเย   ผ่าน  
37  5701102047073  นางสาวรัตนาภรณ์ คล้ายพิมพ์   ไม่ผ่าน  
38  5701102047081  นางสาวมธุรดา ผลพิบูลย์   ผ่าน  
39  5701102047083  นางสาวนุจรี ดใีจ   ผ่าน  
40  5701102047086  นางสุรภี สันติปาตี   ผ่าน  
41  5701102047089  นางสาวอัจฉรา เวียงสงค์   ผ่าน  
42  5701102047090  นางจรยิา ป้อมเรือง   ผ่าน  
43  5701102047094  นางสาวแสงดาว พันทา   ผ่าน  
44  5701102047095  นางสาวจริยา ฤทธิ์ศรี   ผ่าน  
45  5701102047097  นางสาววรากร ไร่เหนือ   ผ่าน  
46  5701102047098  นางสาวพัชรี นามพงษา   ผ่าน  
47  5701102047111  นางสาวพรทิพย์ อินทร์เจริญ   ผ่าน  
48  5701102047120  นางสาวสุรสา สมทรัพย์   ผ่าน  
49  5701102047123  นางสาวระพีพร เชยีเท่า   ไม่ผ่าน  
50  5701102047128  นายวรชาติ ชัยฤทธิ์   ไม่ผ่าน  
51  5701102047130  นางสาวนันท์ธนิศา สารกุล   ผ่าน  
52  5701102047131  นางสาวกานท์รวี ทองดี   ไม่ผ่าน  
53  5701102047132  นางสาวเกศสุดา วีระพันธุ์   ผ่าน  
54  5701102047156  นางสาวอรพรรณ ปานทอง   ผ่าน  
55  5701102047160  นางสาวนภาพร รอดสุด   ผ่าน  
56  5701102047173  นางสาวเรณู แซเ่ตยีว   ผ่าน  
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57  5701102056006  นางสาวดาเนียล รอดยอดสร้อย   ไม่ผ่าน  
58  5701102057007  นายชนะภัย คงเปีย่ม   ไม่ผ่าน  
59  5701102057011  นางสาวบังอร ดวงประวัน   ไม่ผ่าน  
60  5701102057012  นางสาวปราณี วิลาศ   ผ่าน  
61  5701102057013  นางสาวทิตา ชื่นสงวน   ไม่ผ่าน  
62  5701102057014  นางสาววรารัตน์ บุญเดชา   ผ่าน  
63  5701102057015  นางสาวเกยีรติสุดา ทรัพย์โอฬาร   ไม่ผ่าน  
64  5701102057020  นายวรพจน์ กล่ินกลบ   ผ่าน  
65  5701102057046  นางสาวสาลินี แสงทอง   ผ่าน  
66  5701102057048  นางสาวดวงพร ปาสานะ   ไม่ผ่าน  
67  5701102057055  นายสงกรานต์ มะโนปา   ผ่าน  
68  5701102057105  นางสาวช่อเพชร เดีย่ววานชิ   ผ่าน  
69  5701102057117  นายดิศพงศ์ ต่อออ่น   ผ่าน  
70  5701102087008  นางสาวปิยะวรรณ ค าทิง้   ไม่ผ่าน  
71  5701102087010  นางสาวลักขณา ศรีชนะ   ไม่ผ่าน  
72  5701102087109  นางสาวเจนจิรา ชาติอดุลย์   ไม่ผ่าน  
73  5701102087110  นางสาวปะการัง จันทะวิตย์   ไม่ผ่าน  
74  5701102087119  นางสาวณัฐนรี อภัยวงศ์   ไม่ผ่าน  
75  5701102096004  นางสาวอะลิษา อรรครัง   ผ่าน  
76  5701102097017  นางสาวน้ าทิพย์ เสนสอน   ผ่าน  
77  5701102097039  นางสาวธนพร ถินทอง   ผ่าน  
78  5701102097078  นางสาวเกศรีย์ ริขิต   ผ่าน  
79  5701102097103  นางสาวศิริวรรณ พิมพ์สะอาด   ผ่าน  
80  5701102097107  นางสาวสุดาทิพย์ วิเศษศรี   ผ่าน  
81  5701102115011  นายจิรายุ สระทองเทยีน   ไม่ผ่าน  
82  5701104066023  นางสาวปวีณา เอกสิม   ผ่าน  
83  5701104066024  นางสาวรัชพร อาชวนันท์   ผ่าน  
84  5701104066029  นางสาววนัสรินทร์ ช่วงโชติ   ผ่าน  
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85  5701104066038  นางสาวเพชรรัตน์ อุระสนิท   ผ่าน  
86  5701104066047  นางสาวปิยนันท์ สว่างจันทร์   ผ่าน  
87  5701104067024  นางสาวพรสุดา สุดแสง   ผ่าน  
88  5701104067070  นางสาวจิราลักษณ์ สากร   ผ่าน  
89  5701104067122  นางสาวกิตติมา คงเข็ม   ผ่าน  
90  5701104067197  นางสาวกนกมาส ศรีกุลกจิ   ผ่าน  
91  5701104067219  นางสาวเพ็ญระวี ทวียศ   ผ่าน  
92  5701104067220  นางสาวธัญญา จันทร์นิมิตร   ผ่าน  
93  5701104067246  นางสาวมินตรา แสงอุทัย   ไม่ผ่าน  
94  5701104067306  นางสาวปวีณา นพธรรม   ผ่าน  
95  5701104067319  นางสาวดารารัตน์ รวมเงิน   ผ่าน  
96  5701104067337  นางสาวเพชรรัตน์ คชช้างพะเนา   ไม่ผ่าน  

 


