
 

มหาวทิยาลัยธนบุรี 
ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร 

  ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
  ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

 

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  เกรด  

 

   
   

  

 

1  5701102046024  นางสาวอัญชลี โรจน์ทิพยรัก   ผ่าน  
2  5701102047156  นางสาวอรพรรณ ปานทอง   ผ่าน  
3  5701102055035  นายวรงค์กรณ์ ชอ่สุวรรณ   ไม่ผ่าน  
4  5701102097082  นายนัฐพงษ์ ชมทอง   ผ่าน  
5  5701103077050  นางสาวอัญกช์ิษฐาถ์ ศรีวิชยกุล   ผ่าน  
6  5701103077113  นายชลิต พานเพ็ง   ไม่ผ่าน  
7  5701104067175  นางสาวธาริณี แก่งจ าปา   ผ่าน  
8  5701104067311  นางสาวปิยะมาศ รอดนุ่น   ไม่ผ่าน  
9  5801102055009  นางสาวปนัดดา สิริกุลกิตติ   ผ่าน  
10  5801102057012  นางสาวอภิญญา ดาเลิศ   ไม่ผ่าน  
11  5801102057017  นายบุญษฤทธิ์ ทัดเทีย่ง   ไม่ผ่าน  
12  5801102057021  นายภูวนารถ ดีบุญมี   ไม่ผ่าน  
13  5801102057077  นางสาวปิ่นประภา เขียวงามดี   ไม่ผ่าน  
14  5801103075001  นายสุวคนธ์ อินทร์ประคอง   ผ่าน  
15  5801103075002  นายเปรม ศักดิศ์รี   ผ่าน  
16  5801103075003  นางสาววรรณนภา เนตศิริ   ไม่ผ่าน  
17  5801103075004  นางสาวฉัตรพร น่วมไม้พุม่   ไม่ผ่าน  
18  5801103075005  นายวรากร อ่ินค า   ผ่าน  
19  5801103075006  นางสาวอรณัส โหมดตั๋ว   ผ่าน  
20  5801103075007  นางสาวอลิษา ศรีปาน   ไม่ผ่าน  
21  5801103075010  นายสุรกิจ กจิสัวสดิ์   ไม่ผ่าน  
22  5801103075011  นายชชัพล อ่อนมาก   ไม่ผ่าน  
23  5801103075012  นายวันชัย โพธิ์พัฒน์   ไม่ผ่าน  
24  5801103075013  นางสาวภัทธรา ทองแพ   ผ่าน  
25  5801103075014  นายทรงยศ มูลเงิน   ไม่ผ่าน  
26  5801103075015  นายธนะศกัดิ์ อินยะ   ไม่ผ่าน  
27  5801103075016  นางสาววริสรา กิง่ชยั   ผ่าน  
28  5801103075017  นายณัฏฐพล วิชา   ผ่าน  
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29  5801103075018  นายอภิสิทธิ์ รอดนวน   ผ่าน  
30  5801103075019  นายวีระพล พวงจันดา   ไม่ผ่าน  
31  5801103075020  นายอลงกรณ์ ครฑุซ้อน   ไม่ผ่าน  
32  5801103075022  นางสาวเมธาวี สมบัติ   ไม่ผ่าน  
33  5801103075023  นางสาวอังคณา นิรันดร์โสภณ   ไม่ผ่าน  
34  5801103075029  นายวรมินทร์ พลนา   ไม่ผ่าน  
35  5801103076003  นายณัฐวุฒิ กรเกริกฤทธิ์   ผ่าน  
36  5801103076004  นายปิยทัศน์ จันทร์บ ารุง   ไม่ผ่าน  
37  5801103076005  นายปวัน หลักค า   ไม่ผ่าน  
38  5801103076007  นายณัฐพล ทองพกิุล   ไม่ผ่าน  
39  5801103076012  นายภรต แสงอาทติย์   ไม่ผ่าน  
40  5801103076013  นายวีระชัย จันทรศกึษากจิ   ไม่ผ่าน  
41  5801103076014  นายวชัพร คมคง   ผ่าน  
42  5801103076015  นายอานนท์ เชื่อมสุข   ไม่ผ่าน  
43  5801103076016  นายณัฐวุฒิ เงินทรัพย์   ผ่าน  
44  5801103076017  นายสิทธิเดช บุญมาทัน   ผ่าน  
45  5801103076022  นายณัฐสุพล อันเบ้า   ผ่าน  
46  5801103076027  นายภูสมิง สุพงษ์   ผ่าน  
47  5801103076030  นายอนันตชยั สินธุยศศกัดิ์   ผ่าน  
48  5801103077003  นายปิยะพงษ์ บุญมา   ไม่ผ่าน  
49  5801103077010  นายสุริยัญ กาฬสินธุ์   ผ่าน  
50  5801103077011  นางสาววิรัลพัชร อุทปา   ไม่ผ่าน  
51  5801103077013  นายภัชนัย กา๋แก่น   ผ่าน  
52  5801103077016  นางสาววรรณิศา แกว้บุญตา   ผ่าน  
53  5801103077018  นายสุบิน ติ๊บจันทร์   ผ่าน  
54  5801103077035  นายสุริยันต์ ไชยทกัษิณ   ไม่ผ่าน  
55  5801103077038  นายสรายุทธ ขาวอ่อน   ผ่าน  
56  5801103077039  นายสราวฒุิ ขาวอ่อน   ผ่าน  
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57  5801103077065  นายชานนท์ แอมนนท์   ผ่าน  
58  5801103077066  นายสังคม ช่วยหาญ   ผ่าน  
59  5801103077067  นายเดชาธร มณีศรี   ผ่าน  
60  5801103077069  นายปิยวุธ จารจุิตร   ผ่าน  
61  5801103077076  นายอมร ธรรมธรสุคนธ์   ไม่ผ่าน  
62  5801104065044  นางสาวศิริพร จินดามงั   ไม่ผ่าน  
63  5801104067050  นางสาวไพลิน ดอนผิวไพร   ผ่าน  

 


