
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร

"  5441070022  นายธีรภาพ1 2.20โตงาม ธบ.130543/2559 "ปกติ2554/1

"  5441070105  นายธนพล2 2.29ขันเขตต ธบ.130544/2559 "2554/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

"  5441120043  นายวิทยา3 2.43สปุญญา ธบ.130545/2559 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชานิเทศศาสตร

"  5432290003  นางสาวสุทธิมา1 3.91พวงสวุรรณ ธบ.330109/2559 "พเิศษ2554/1

"  5432290023  นายดนุพล2 3.70เจริญสุข ธบ.330110/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชานิเทศศาสตร

"  5432290001  นางสาววราภรณ1 3.40วิบูลยพงษ ธบ.330112/2559 "พเิศษ2554/1

"  5432290029  นายธัชกร2 3.51ธัญวุฒิศุภสิริ ธบ.330111/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชานิเทศศาสตร

"  5342291070  นายจีรวัฒน1 2.42บัณฑิต ธบ.330105/2559 "ปกติ2553/1

"  5432290004  นางสาวเนตรนภา2 2.75อาจดวงดี ธบ.330113/2559 "พเิศษ2554/1

"  5432290008  จาเอกณธีพัฒน3 2.86กลัดสวัสด์ิ ธบ.330114/2559 "2554/1

"  5432290009  นายสุทธิชัย4 3.04ปทุมลองทอง ธบ.330115/2559 "2554/1

"  5432290010  นางสาวศันสนีย5 3.14น้ําจนัทร ธบ.330116/2559 "2554/1

"  5432290012  นายเอกวิทย6 2.90หอมโปรง ธบ.330117/2559 "2554/1

"  5432290016  นางจงรักษ7 2.99เรืองอยู ธบ.330118/2559 "2554/1

"  5432290020  นายเขมณฏัฐ8 2.45เขียวสมพงษ ธบ.330119/2559 "2554/1

"  5432290022  นางสาวนพภา9 2.86แสงจันทร ธบ.330120/2559 "2554/1

"  5432290028  นางสาวอัจฉรา10 2.61รุงเรืองศิริกุล ธบ.330121/2559 "2554/1

"  5432290030  นายทีรฆวัฒน11 2.67ธิราพงษ ธบ.330122/2559 "2554/1

"  5432290034  นางสาวศิรามน12 2.30เกษโมลี ธบ.330123/2559 "2554/1

"  5432290040  นางสาวบุษบา13 2.87นวมหอม ธบ.330124/2559 "2554/1

"  5432290042  นายพฤฒานันท14 2.87เดชอุดม ธบ.330125/2559 "2554/1

"  5432290044  นายพงศธร15 2.96วีระอาํไพพงศ ธบ.330126/2559 "2554/1

"  5432290048  นางสาวสุภักษร16 2.75อิ่มประไพ ธบ.330127/2559 "2554/1

"  5442291033  นายณัฐพล17 2.04เปยสวัสดิ์ ธบ.330106/2559 "ปกติ2554/1

"  5542290021  นายพิพัฒน18 2.44เพ่ิมพูนพรอม ธบ.330108/2559 "2555/1

"  5542291072  นายนันธพงศ19 2.59ประสิทธ์ิปญญากุล ธบ.330129/2559 "2555/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

"  5542210028  นางสาวแววมณี20 2.54หัวหนองหาญ ธบ.330107/2559 "ปกติ2555/1
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

"  5542260015  นางสาวจันทรเพ็ญ21 2.13เท่ียงธรรม ธบ.330128/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

"  5543430001  นางสาวสุวิมล1 3.73อาจหาญ ธบ.230205/2559 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"  5433711054  นายอนุพงศ2 3.74สงัขศิลปชัย ธบ.230217/2559 "พเิศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

"  5433482004  นายสมเพชร1 3.48ผานสุวรรณ ธบ.230218/2559 "พเิศษ2554/1

"  5433482005  นายตาง2 3.40ตางกลาง ธบ.230219/2559 "2554/1

"  5433482024  นายนฤมิตต3 3.42จิตอาจหาญ ธบ.230220/2559 "2554/1

"  5433482048  นายธวัชชัย4 3.42ดาวเรือง ธบ.230221/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

"  5543430004  นายสิทธิชัย1 2.78แสงสุระ ธบ.230212/2559 "ปกติ2555/1

"  5543430006  นางสาวศิรินัน2 3.21ดีดวงพันธ ธบ.230213/2559 "2555/1

"  5543430007  นางสาวปฐมา3 3.25นอมสวัสด์ิ ธบ.230214/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"2555/1

"  5543430016  นางสาวหนึ่งฤทัย4 2.62รุงรัตน ธบ.230230/2559 "2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม

"  5763482001  นายพงษนรินทร5 2.41ศรีสมรทอง ธบ.1230001/2559 "ปกติ2557/1

"  5763482002  นายภาวัชร6 3.03หันเวียน ธบ.1230002/2559 "2557/1

"  5763482003  นายปฐมพร7 3.32บัวทอง ธบ.1230003/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรี มีเกรด D

"2557/1

"  5763482005  นายพงษพัฒน8 2.77ภูระหงษ ธบ.1230004/2559 "2557/1

"  5763482006  นายหิรัณย9 2.44เขียวหวาน ธบ.1230005/2559 "2557/1

"  5763482008  นายจิราวุธ10 2.46รมิปรังษี ธบ.1230006/2559 "2557/1

"  5763482009  นายมาโนช11 2.67จันทรจีน ธบ.1230007/2559 "2557/1

"  5763482010  นายจิรวัฒน12 2.48พลูสวัสด์ิ ธบ.1230008/2559 "2557/1

"  5763482011  นายพรเกษม13 2.47ภักดีกุล ธบ.1230009/2559 "2557/1

"  5763482012  นายอภิสิทธ์ิ14 2.83หารคาํอุย ธบ.1230010/2559 "2557/1

"  5763482013  นายเทพมนตรี15 3.17คงมา ธบ.1230011/2559 "2557/1

"  5763482014  นายวุฒิชัย16 2.93พงษพิระ ธบ.1230012/2559 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"  5243711009  นายธนาธิป17 2.57แสงดํา ธบ.230208/2559 "ปกติ2552/1

"  5543711013  นายดุสิต18 2.40บูรณะศิริประวัติ ธบ.230215/2559 "2555/1

"  5543711016  นางสาวมัลลิกา19 2.66อุนแทน ธบ.230231/2559 "2555/1
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

"  5433482002  นางสาวสุดาวรรณ20 3.36โพนศรีสม ธบ.230222/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"พเิศษ2554/1

"  5433482008  นางสาวสุทัสสา21 3.11บุญคุม ธบ.230223/2559 "2554/1

"  5433482013  นายภีระพงศ22 3.05พลเวียงคํา ธบ.230224/2559 "2554/1

"  5433482025  นางสาวอธิตยา23 3.11โทณผลิน ธบ.230225/2559 "2554/1

"  5433482026  นายอนุวัฒน24 2.73หมูเจริญ ธบ.230226/2559 "2554/1

"  5433482051  นายอดิศักดิ์25 3.26เงาะไพรวัลย ธบ.230227/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1

"  5453491103  นางสาวจิราภรณ26 3.15มวงศรี ธบ.230228/2559 "2554/1

"  5453491107  นายเจตนฒยุตม27 2.92ชัยวงคแกว ธบ.230229/2559 "2554/1

"  5553491165  นายศักดิ์สิทธิ์28 2.86สขุรี่ ธบ.230216/2559 "2555/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

"  5143470048  นายนุสรณ29 2.52ภวนาคโสภณ ธบ.230206/2559 "ปกติ2551/1

"  5233470066  นางสาวอริศราภรณ30 3.13บรรลุ ธบ.230207/2559 "พเิศษ2552/1

"  5443470039  นางสาวมุนนิทร31 2.89ณ ปอมเพ็ชร ธบ.230209/2559 "ปกติ2554/1

"  5443470048  นางสาวพลอยตะวัน32 2.65โคตรพันธา ธบ.230210/2559 "2554/1

"  5443470049  นางสาวศิรินทิพย33 2.81ทองประมูล ธบ.230211/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

"  5434280023  นางประทีป1 3.61รอดคลํ้า ธบ.730588/2559 "พเิศษ2554/1

"  5434280237  นางสาวฤทัยรัตน2 3.67เจือจันทร ธบ.730586/2559 "2554/1

วิชาเอกการตลาด

"  5644272008  นายสถาพร3 3.63มั่นคงพาณิชย ธบ.730587/2559 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

วิชาเอกการจัดการ

"  5644280017  นางสาวอมรรัตน1 3.48สหีิน ธบ.730594/2559 "ปกติ2556/1

"  5644280128  นางสาววิลันดา2 3.48พรหมแกว ธบ.730593/2559 "2556/1

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

"  5434280002  นางสาวพัชรภรณ3 3.25เช้ือกฐิน ธบ.730596/2559 "พเิศษ2554/1

"  5434280025  นายอนุรักษ4 3.55แสงสี ธบ.730592/2559 "2554/1

"  5434280254  นางสาวศรัณยณชล5 3.58ศะศิสุวรรณ ธบ.730589/2559 "2554/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

"  5644276005  นางสาววราภรณ6 3.56ทองสิน ธบ.730591/2559 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการตลาด

"  5644272032  นางสาวสิริกัญญา7 3.30แซเจียม ธบ.730595/2559 "ปกติ2556/1

"  5644272034  นางสาวภัคจิรา8 3.57ผลจันทร ธบ.730590/2559 "2556/1

วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ

"  5544277043  นางสาวพัชรี9 3.39ลาสม ธบ.730568/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

วิชาเอกการจัดการ

"  5644280016  นางสาวอัญชลี1 2.73หมื่นเจริญ ธบ.730698/2559 "ปกติ2556/1

"  5644280018  นางสาวประภาศิริ2 3.10สนุทรวัฒน ธบ.730699/2559 "2556/1

"  5644280020  นายบัณฑิต3 2.55งามชาลี ธบ.730700/2559 "2556/1

"  5644280021  นายฮากีม4 2.46อแุซดอเลาะ ธบ.730701/2559 "2556/1

"  5644280030  นางสาวอรัญญา5 2.55บังเกิด ธบ.730702/2559 "2556/1

"  5644280031  นางสาวกมลวรรณ6 2.78สนีวล ธบ.730703/2559 "2556/1

"  5644280043  นางสาวธัญญารตัน7 2.87มิตรรักษ ธบ.730704/2559 "2556/1

"  5644280044  นางสาวเมธาวี8 2.98วงศสบุรรณ ธบ.730705/2559 "2556/1

"  5644280050  นายปราโมทย9 2.92ภูมิทอง ธบ.730706/2559 "2556/1

"  5644280051  นางสาวสิรีธร10 2.37นัยนวิวัฒน ธบ.730707/2559 "2556/1

"  5644280057  นางสาวจุฑามาศ11 2.71เฉลยสัตย ธบ.730708/2559 "2556/1

"  5644280059  นายสกิน12 2.42ศากยะ ธบ.730709/2559 "2556/1

"  5644280061  นางสาวชนิดา13 2.54เจริญนา ธบ.730710/2559 "2556/1

"  5644280097  นางสาวเสาวภา14 2.94อนิทรโอสถ ธบ.730711/2559 "2556/1

"  5644280098  นางสาวขนิษฐา15 2.92จงเสรีเจริญ ธบ.730712/2559 "2556/1

"  5644280101  นางสาวอัญญาณี16 2.57วงคจันทร ธบ.730713/2559 "2556/1

"  5644280102  นางสาวเสาวนยี17 2.37พาสิตานนท ธบ.730714/2559 "2556/1

"  5644280104  นางสาวไอญดา18 2.86ชอยเพ็ง ธบ.730715/2559 "2556/1

"  5644280107  นางสาวนิตยา19 2.37ขุนดํา ธบ.730716/2559 "2556/1

"  5644280130  นางสาวจิรฐา20 3.15ลปิการกุล ธบ.730717/2559 "2556/1

"  5644280132  นางสาวสุภาภรณ21 2.32อวมประทุม ธบ.730718/2559 "2556/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ

"  5654280028  นางสาวนงลักษณ22 2.68ดวงสากล ธบ.730585/2559 "พเิศษ2556/1

"  5654280137  นายสมปอง23 2.87เช้ือศรีวงศ ธบ.730757/2559 "2556/1

"  5654280149  นายชาญวุฒิ24 2.68แกวหนอย ธบ.730758/2559 "2556/1

"  5654280152  นางสาวจริยา25 3.16สขุวงษจันทร ธบ.730759/2559 "2556/1

"  5654280164  นายธีรวัฒน26 3.22แสงใหญ ธบ.730760/2559 "2556/1

"  5654280165  นางสุนทรี27 2.93สายเล็ก ธบ.730761/2559 "2556/1

"  5654280166  นายอมรรัตน28 2.58เอ่ียมยิ้ม ธบ.730762/2559 "2556/1

"  5654280184  นายกิตติพงษ29 2.93พนัคง ธบ.730763/2559 "2556/1

"  5654280204  นางปทุม30 2.90จันทรเจริญ ธบ.730764/2559 "2556/1

"  5654280205  นางนุชรินทร31 2.50รอดวรรณะ ธบ.730765/2559 "2556/1

"  5654280214  นางวราภรณ32 2.96โพธ์ิกาํเนิด ธบ.730766/2559 "2556/1

"  5654280215  นางสาวพิมพใจ33 2.98สขุเลิศ ธบ.730767/2559 "2556/1

"  5654280216  นางนิภา34 3.14สขุเย็น ธบ.730768/2559 "2556/1

"  5654280217  นายปรีชา35 2.84เจริญราช ธบ.730769/2559 "2556/1

"  5654280222  นางสาวกัญญวรา36 3.40เคนดี ธบ.730770/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"2556/1

"  5654280223  นายพงศกร37 3.04โกสิทธ์ิ ธบ.730771/2559 "2556/1

"  5654280224  วาที่รอยตรีหญิงศศิพร38 2.98วงษา ธบ.730772/2559 "2556/1

"  5654280225  นางสาวเปาวรัตน39 2.80ออกอง ธบ.730773/2559 "2556/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย

"  5644271010  นางสาวชุติมา40 2.60เกาะเตน ธบ.730671/2559 "ปกติ2556/1

"  5644271021  นางสาวฝนทิพย41 2.65คุณาวุฒิ ธบ.730672/2559 "2556/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย

"  5644271023  นางสาวบุญญประภา42 2.70เรืองอุไร ธบ.730673/2559 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

"  5234280289  นายจรรยา43 2.66วงษนาม ธบ.730597/2559 "พเิศษ2552/1

"  5434280001  นายนพพล44 2.88บุญเทศ ธบ.730602/2559 "2554/1

"  5434280003  นางสาวสุภาวดี45 2.83เอ่ียมยิ้ม ธบ.730603/2559 "2554/1

"  5434280004  นางสาววรรณรัตน46 2.83จงปตนา ธบ.730604/2559 "2554/1

"  5434280005  นางสาวอังคณา47 2.90คลายพยัฆ ธบ.730605/2559 "2554/1

"  5434280006  นางสาวรุงอรุณ48 3.20จุมกุดรัง ธบ.730606/2559 "2554/1

"  5434280007  นายสมควร49 2.90ชัยกิจ ธบ.730607/2559 "2554/1

"  5434280011  นายประเทือง50 3.23ขําตรี ธบ.730608/2559 "2554/1

"  5434280012  นางสาวสุกัญยา51 2.35วงศเสรีรัตน ธบ.730609/2559 "2554/1

"  5434280015  นางสาวสุกัญญา52 2.77โพธ์ิแสงเจริญพงศ ธบ.730610/2559 "2554/1

"  5434280017  นางสาวออมเดือน53 2.60จันทะกุล ธบ.730611/2559 "2554/1

"  5434280018  นางสาวสุวิมล54 2.74หวังพาณิชยสกุล ธบ.730612/2559 "2554/1

"  5434280019  นางสาววัลยา55 2.64ยอดแยม ธบ.730613/2559 "2554/1

"  5434280021  นางสาวณัชญกมล56 3.45ศิริอชิรญาณกร ธบ.730614/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1

"  5434280022  นายกมล57 2.84รอดคลํ้า ธบ.730615/2559 "2554/1

"  5434280026  นายพิสิทธิ์58 3.16แซมสนธ์ิ ธบ.730616/2559 "2554/1

"  5434280028  นางสาวจุฑามาศ59 2.69คงสําราญ ธบ.730617/2559 "2554/1

"  5434280031  นายยุทธนา60 2.50สวุรรณภักดี ธบ.730618/2559 "2554/1

"  5434280033  นางสาวอรอุมา61 3.25อนิทนาคม ธบ.730619/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

"  5434280035  นางสาววิมล62 2.82แกวทิพยรักษ ธบ.730620/2559 "พเิศษ2554/1

"  5434280038  นางสาวยอดหญิง63 2.79เทียนกระจาง ธบ.730621/2559 "2554/1

"  5434280042  นางสาวเกศินี64 2.33นาดํา ธบ.730622/2559 "2554/1

"  5434280043  นายสุเมธ65 2.35ธูปเอี่ยม ธบ.730623/2559 "2554/1

"  5434280045  นางสาวละอองดาว66 2.35สวุรรณคํา ธบ.730624/2559 "2554/1

"  5434280047  นางสาวปริณดา67 2.50รปินโน ธบ.730625/2559 "2554/1

"  5434280048  นายเจียระไน68 2.85เอ่ียมหราย ธบ.730626/2559 "2554/1

"  5434280050  นางสาวกิตติยาพร69 2.61เท่ียงแท ธบ.730627/2559 "2554/1

"  5434280052  นางสาวกัญญารัตน70 2.64ไชยดี ธบ.730628/2559 "2554/1

"  5434280053  นางสาวณหทัย71 2.94คํ่าคณู ธบ.730629/2559 "2554/1

"  5434280056  นางสาวพรทิพย72 3.09รงัทน ธบ.730630/2559 "2554/1

"  5434280058  นางสาวกมลทพิย73 3.11ธัญญเจริญ ธบ.730631/2559 "2554/1

"  5434280060  นางสาวทิพยวิมล74 3.08ดิษยเลิศวัฒน ธบ.730632/2559 "2554/1

"  5434280129  นายบดินทรเดช75 2.33อรัณยกานนท ธบ.730569/2559 "2554/1

"  5434280191  นางสาวนิตยา76 2.72ครุรมัย ธบ.730633/2559 "2554/1

"  5434280193  นางสาวกรกนก77 3.31มาละนิช ธบ.730634/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1

"  5434280194  นายสรากร78 3.02พรศริิจินดา ธบ.730635/2559 "2554/1

"  5434280195  นางสาววราวรรณ79 2.56จันทสุข ธบ.730636/2559 "2554/1

"  5434280198  นางสาววทนัยา80 3.01ขันกา ธบ.730637/2559 "2554/1

"  5434280202  นางสาววิภารัตน81 2.51ทองเลิศ ธบ.730638/2559 "2554/1

"  5434280203  นางสาวธีรวรรณ82 2.80ปาระเวก ธบ.730639/2559 "2554/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

"  5434280204  นายพีระพล83 2.94สญัจร ธบ.730640/2559 "พเิศษ2554/1

"  5434280207  นางสาวสุพรรษา84 3.13แซคู ธบ.730641/2559 "2554/1

"  5434280208  นางสาวอาภาภรณ85 2.85ชุมพล ธบ.730642/2559 "2554/1

"  5434280209  นางสาวขนิษฐา86 3.11ออนวงศ ธบ.730643/2559 "2554/1

"  5434280212  นางสาวนพวรรณ87 3.17สขุาบูรณ ธบ.730644/2559 "2554/1

"  5434280214  นายไพวรรณ88 2.37ศรีสารคาม ธบ.730645/2559 "2554/1

"  5434280225  นางสาวชนาภา89 2.44วุฒกิาญจนาวงศ ธบ.730646/2559 "2554/1

"  5434280228  เรือโทอิทธิฤทธิ์90 2.83เจะเด็ง ธบ.730647/2559 "2554/1

"  5434280236  นางสาววราทิพย91 2.57ทองประดับ ธบ.730648/2559 "2554/1

"  5434280239  นางประภา92 2.81หล้ีฮกเส็ง ธบ.730649/2559 "2554/1

"  5434280246  นางสาวพนิดา93 2.53พมิจัตุรัส ธบ.730650/2559 "2554/1

"  5434280255  นายนพดล94 2.52คงสิบ ธบ.730651/2559 "2554/1

"  5434280257  นายจัตุรงค95 2.67วงคแสงนอย ธบ.730652/2559 "2554/1

"  5434280259  นางสาวอริษา96 2.85สมานธรรมสิทธ์ิ ธบ.730653/2559 "2554/1

"  5434280261  นางสาวพัชรี97 2.42ศิริพล ธบ.730654/2559 "2554/1

"  5434280343  นายสุธี98 2.31รุงทวีวัฒน ธบ.730570/2559 "2554/1

"  5434280344  นายรชตพัชร99 2.09เลิศพูนวศิน ธบ.730655/2559 "2554/1

"  5434280346  นางสาวพีรยา100 2.73สรายทอง ธบ.730656/2559 "2554/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

"  5644276007  นางสาวลีลาวดี101 2.96สนทิมาก ธบ.730693/2559 "ปกติ2556/1

"  5644276009  นางสาวจิตสุภา102 2.93วาลัภ ธบ.730694/2559 "2556/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

"  5644276010  นางสาวไอชาลลดา103 3.28โรจนวิภาต ธบ.730695/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"ปกติ2556/1

"  5644276011  นางสาวจรรยพร104 2.63สงิหสกล ธบ.730696/2559 "2556/1

"  5644276015  นางสาวกัญจนพชิญชญา105 2.75ภูมิพันธ ธบ.730697/2559 "2556/1

วิชาเอกการตลาด

"  5434272053  นางสาวเต็มศิริ106 2.29เข็มทอง ธบ.730601/2559 "พเิศษ2554/1

"  5644272001  นางสาวสุวนันท107 3.21เขียวมณี ธบ.730674/2559 "ปกติ2556/1

"  5644272003  นางสาวอโณทยั108 2.64คลอยนอย ธบ.730675/2559 "2556/1

"  5644272007  นางสาวนิสา109 2.44สมบุญมาก ธบ.730676/2559 "2556/1

"  5644272009  นางสาวรมยรัมภา110 2.81คะเชนทร ธบ.730677/2559 "2556/1

"  5644272010  นางสาวเตือนใจ111 2.63เคนทาว ธบ.730678/2559 "2556/1

"  5644272011  นางสาวอินทิรา112 2.75มีโภคา ธบ.730679/2559 "2556/1

"  5644272012  นางสาวชญาภา113 2.94เจริญเสียง ธบ.730680/2559 "2556/1

"  5644272016  นายธนินทรัฐ114 2.94เล่ือนประไพ ธบ.730681/2559 "2556/1

"  5644272017  นางสาววิภาดา115 2.55แซลี้ ธบ.730682/2559 "2556/1

"  5644272021  นางสาวธนภรณ116 2.89อรุณพิทูร ธบ.730683/2559 "2556/1

"  5644272024  นางสาววิไลลักษณ117 2.64ฟสูี ธบ.730684/2559 "2556/1

"  5644272026  นายธนิสร118 2.36คนคลอง ธบ.730685/2559 "2556/1

"  5644272027  นางสาวเยาวลักษณ119 3.43มณีพฤกษ ธบ.730686/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปรญิญา
ตรีมีเกรด D

"2556/1

"  5644272028  นางสาวอนุสรา120 2.55บุรินทรศักด์ิเสมา ธบ.730687/2559 "2556/1

"  5644272029  นางสาวสิริมล121 2.76สงัวิเชียร ธบ.730688/2559 "2556/1

"  5644272030  นางสาวศุภลักษณ122 2.38แตงรม ธบ.730689/2559 "2556/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด

"  5644272033  นายชัยณัฐ123 2.97ชั้นเสวิกุล ธบ.730690/2559 "ปกติ2556/1

"  5644272036  นางสาวนารกิส124 3.23อาหรับ ธบ.730691/2559 "2556/1

"  5644272038  นางสาวกนกวรรณ125 2.97พรมไหม ธบ.730692/2559 "2556/1

"  5654272007  นางสาวไปรยา126 2.88ปราบคะเชนทร ธบ.730719/2559 "พเิศษ2556/1

"  5654272011  นางสาวทัสมะณี127 2.75ดีลาย ธบ.730720/2559 "2556/1

"  5654272029  นางสาวภัทรมาส128 2.57มูนศรี ธบ.730721/2559 "2556/1

"  5654272033  นางสาวนุชจรีย129 2.22คําจอม ธบ.730722/2559 "2556/1

"  5654272062  นางสาวมาลินี130 2.34บัวมิ้ง ธบ.730723/2559 "2556/1

"  5654272063  นางสาววิไลพร131 2.58ยอดเถื่อน ธบ.730724/2559 "2556/1

"  5654272064  นางสาวอารีรัตน132 2.54นุชนาช ธบ.730725/2559 "2556/1

"  5654272066  นางนุสรา133 2.68ยิ้มงาม ธบ.730726/2559 "2556/1

"  5654272067  นางสาวลักษมี134 2.60ไลวิง ธบ.730727/2559 "2556/1

"  5654272068  นางสาวสุพัตรา135 3.18พทุธวัช ธบ.730728/2559 "2556/1

"  5654272069  นางสาวชญาภา136 3.00ยิ้มแยม ธบ.730729/2559 "2556/1

"  5654272070  นางสาวศุภสิรา137 3.30แสงลา ธบ.730730/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"2556/1

"  5654272071  นายจารุวัฒน138 3.06หงษสินสี ธบ.730731/2559 "2556/1

"  5654272072  นางสาวกมลชนก139 2.84สหะวิเศษไชยชาญ ธบ.730732/2559 "2556/1

"  5654272073  นายเจษฎา140 2.40มิ่งขวัญ ธบ.730733/2559 "2556/1

"  5654272074  นางสาวปสุดา141 2.66พรมดี ธบ.730734/2559 "2556/1

"  5654272075  นางสาวอรุณศิริ142 2.74ดาวเรือง ธบ.730735/2559 "2556/1

"  5654272078  นางสาวจตพุร143 2.58พลศรีราช ธบ.730736/2559 "2556/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด

"  5654272079  นายชุมพล144 2.70นนทสระเกษ ธบ.730737/2559 "พเิศษ2556/1

"  5654272080  นางสาวพิชญนันท145 2.58ตันสูงเนิน ธบ.730738/2559 "2556/1

"  5654272081  นางสาวศรันยา146 2.22แสนปาง ธบ.730739/2559 "2556/1

"  5654272082  นายคมสันท147 2.20คําไพ ธบ.730740/2559 "2556/1

"  5654272083  นางสาวศิริพรรณ148 2.42วงษวารี ธบ.730741/2559 "2556/1

"  5654272088  นางสาวนิศากร149 2.40ฉายทอง ธบ.730742/2559 "2556/1

"  5654272090  นายศุภชัย150 2.92ศราคนี ธบ.730743/2559 "2556/1

"  5654272091  นางสาวปพิชญา151 3.06บุญยืน ธบ.730744/2559 "2556/1

"  5654272092  นางสาวปยธิดา152 2.58แผวภักดี ธบ.730745/2559 "2556/1

"  5654272093  นางสาวศุภากร153 2.96เวกสูงเนิน ธบ.730746/2559 "2556/1

"  5654272095  นางสาวสุกัญญา154 3.18ไรประสงค ธบ.730747/2559 "2556/1

"  5654272096  นายสมรัฐ155 2.00สธุิราธิกุล ธบ.730748/2559 "2556/1

"  5654272097  นายปองเกียรติ156 2.74เกตลุา ธบ.730749/2559 "2556/1

"  5654272098  นางสาวไฉน157 2.80มะเล็งลอย ธบ.730750/2559 "2556/1

"  5654272099  นางสาวอรนุช158 2.26จันทรทาจนี ธบ.730751/2559 "2556/1

"  5654272101  นายพิศ159 2.72พลูสวัสด์ิ ธบ.730752/2559 "2556/1

"  5654272102  นางสาวอรวรรณ160 2.64พรฤทธิ์วิทยา ธบ.730753/2559 "2556/1

"  5654272103  นางสาวสุพัตรา161 3.10ยังใหผล ธบ.730754/2559 "2556/1

"  5654272109  นายภาสภัก162 3.26พรสุขบุญนภา ธบ.730755/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"2556/1

"  5764272003  นางสาวชาลีณี163 2.71จันตะโก ธบ.730775/2559 "ปกติ2557/1

"  5764272004  นางสาวชุติมา164 3.28พนิองรัมย ธบ.730776/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"2557/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด

"  5764272006  นางสาววรรณนภา165 3.48แซอึ้ง ธบ.730777/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"ปกติ2557/1

"  5764272008  นายณัชชากรณ  166 2.94นิวงษา ธบ.730778/2559 "2557/1

"  5764272011  นายธีรพล167 2.42จันตรี ธบ.730779/2559 "2557/1

"  5764272013  นางสาวศรีสุภา168 2.32ชัยรัตนะกมล ธบ.730780/2559 "2557/1

"  5764272014  นางสาววราพร169 2.62ทาวองคการ ธบ.730781/2559 "2557/1

"  5764272019  นางสาวสุกัญญา170 2.44แซซิ้ม ธบ.730782/2559 "2557/1

"  5764272020  นางสาวพัชราภรณ171 2.26ยิ้มงาม ธบ.730783/2559 "2557/1

"  5764272022  นายสุวิทย172 2.40นวมมะสิงห ธบ.730784/2559 "2557/1

"  5764272023  นางสาวสุภาวดี173 2.53เอ็นดู ธบ.730785/2559 "2557/1

"  5764272031  นายศุภฤกษ174 2.50ศรีกนก ธบ.730786/2559 "2557/1

"  5764272032  นายสุริยัน175 2.50บรรพโคตร ธบ.730787/2559 "2557/1

"  5764272037  นายนริศ176 2.75วอนขอพร ธบ.730788/2559 "2557/1

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย

"  5344271005  นางสาวศศิพร177 2.86ตะโกสีย ธบ.730598/2559 "ปกติ2553/1

"  5434271048  นางสาวศิริพร178 2.49ดอยสุเทพ ธบ.730599/2559 "พเิศษ2554/1

"  5434271049  นางสาวสุนิษา179 2.32เอนกธรรม ธบ.730600/2559 "2554/1

วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ

"  5454277306  นายธนาวัฒน180 2.10โตสมตน ธบ.730571/2559 "พเิศษ2554/1

"  5544277005  นายธวัชชัย181 2.33เหรียญทอง ธบ.730657/2559 "ปกติ2555/1

"  5544277006  นายอดิศักดิ์182 2.35กูญาติเบ็ญจรงค ธบ.730658/2559 "2555/1

"  5544277007  นายวโรดม183 2.32ปนบริสุทธ์ิ ธบ.730659/2559 "2555/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ

"  5544277013  นายวัชรภูมิ184 2.61อารอน ธบ.730660/2559 "ปกติ2555/1

"  5544277014  นางสาวปาริชาติ185 2.93นพธัญญะ ธบ.730661/2559 "2555/1

"  5544277016  นายณัฐพล186 2.60จันทรเพ็ชร ธบ.730662/2559 "2555/1

"  5544277017  นายประภัทร187 2.87เลิศพิพัฒนสัจจา ธบ.730663/2559 "2555/1

"  5544277019  นางสาวชัญญานุช188 2.28เกตมุีชัย ธบ.730664/2559 "2555/1

"  5544277020  นางสาวฉัตรชนก189 2.32วงศเดชงาม ธบ.730665/2559 "2555/1

"  5544277023  นายอนุชา190 2.64จันนอก ธบ.730666/2559 "2555/1

"  5544277027  นายจักรพงษ191 3.15ศรีนา ธบ.730572/2559 "2555/1

"  5544277028  นางสาวรัชฎาพร192 2.74บุญสม ธบ.730573/2559 "2555/1

"  5544277029  นายจาตุรงค193 2.80อิ่มสบาย ธบ.730574/2559 "2555/1

"  5544277031  นางสาวกชกร194 2.44แกวลําหัด ธบ.730667/2559 "2555/1

"  5544277036  นายศักดิ์ชัย195 2.26กมินอย ธบ.730668/2559 "2555/1

"  5544277039  นางสาวจุฑาภรณ196 2.53มังกรพันธุ ธบ.730575/2559 "2555/1

"  5544277041  นางสาวมณีวรรณ197 3.08จูแหลมฟา ธบ.730576/2559 "2555/1

"  5544277042  นายทนงศกัดิ์198 2.54ปถมเล็ก ธบ.730577/2559 "2555/1

"  5544277044  นายยงยุทธ199 2.54รวมสกุล ธบ.730578/2559 "2555/1

"  5544277046  นายธีรวัตร200 2.46ใจรักสมบัติ ธบ.730669/2559 "2555/1

"  5544277047  นางสาวสุกัญญา201 3.13ธัญญสิทธิ์ ธบ.730579/2559 "2555/1

"  5554277026  นางสาวพนิดา202 2.29นามธรรม ธบ.730670/2559 "พเิศษ2555/1

"  5554277031  นายสุรวีร203 2.03หนูทอง ธบ.730580/2559 "2555/1

"  5654277211  นายสิทธิชัย204 2.44ต้ังรุจิระกุล ธบ.730581/2559 "2556/1
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หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ

"  5654277215  นางสาวสุกัญญา205 3.32ศรีพนัธ ธบ.730582/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"พเิศษ2556/1

"  5654277219  นางสาวมยุรา206 2.53มนูญ ธบ.730583/2559 "2556/1

"  5654277224  นายอนันต207 2.99มาตรชัยสิงห ธบ.730756/2559 "2556/1

"  5654277241  นางสาวประภา208 2.29จันทรซึ้ง ธบ.730584/2559 "2556/1

"  5664277023  นางสาวปองแกว209 2.18วาดเขียน ธบ.730774/2559 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )

22/10/59 20:06  หน้า 22/ 25



หลักสตูรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาการบัญชี

"  5435273027  นางสาวโสภา1 3.38วัทธโร ธบ.830153/2559 "พเิศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาการบัญชี

"  5435273004  นางสาวสุกัญญา1 2.97สนิเสาดุม ธบ.830154/2559 "พเิศษ2554/1

"  5435273006  นางสาวศุภาพัทธ2 3.11ชื่นบาน ธบ.830155/2559 "2554/1

"  5435273007  นางปรัชศดาพร3 3.03บุนนาค ธบ.830156/2559 "2554/1

"  5435273013  นางสาวสุปราณี4 2.71อนิทรบุญญา ธบ.830157/2559 "2554/1

"  5435273016  นางสาวปรียาภัทร5 3.03สริิธนารัตน ธบ.830158/2559 "2554/1

"  5435273019  นางสาวปริศนา6 2.67สวุรรณภาพ ธบ.830159/2559 "2554/1

"  5435273020  นางสาวแพรวพราว7 2.70พนัธศิลป ธบ.830160/2559 "2554/1

"  5435273024  นางวรุณยพันธ8 3.67ฤทธ์ิมหันต ธบ.830161/2559 ไมไดเกียรตินิยม มียกเวน
รายวิชา

"2554/1

"  5435273031  นางเบญจพร9 2.94สวัสด์ิตันกุล ธบ.830162/2559 "2554/1

"  5435273032  นางสาวศิริพร10 2.78ชู ธบ.830163/2559 "2554/1

"  5555273034  นายวิศิษฎ11 2.74ปยะเลิศลักษณ ธบ.830164/2559 "2555/1

"  5555273158  นางสาวกาญจนา12 2.61ปลายชัยภูมิ ธบ.830165/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วนัท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 8 กันยายน 2559

ลาํดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที่    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 ตุลาคม 2559
วันที่สภาวิชาการ อนมุตัิผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 กนัยายน 2559

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

"  5348301539  นางสาวประภาภรณ1 2.43การะพันธ ธบ.930022/2559 "ปกติ2553/1

"  5548301016  นายสุกฤษฎิ์2 3.12แสนคํา ธบ.930023/2559 "2555/1

"  5548301020  นายประกิต3 2.80ถึงสุข ธบ.930024/2559 "2555/1

"  5548301023  นางสาวฐิติรตัน4 2.85เฮงสวัสด์ิ ธบ.930025/2559 "2555/1

"  5548301041  นายอชิตศักด์ิ5 2.28บุญเย้ือน ธบ.930026/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลงั )
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