
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320030  นางสาวนันทวนั1 3.84แหลมเเกว ธบ.330189/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261115  นางสาวอรอนงค1 3.58ดําแพร ธบ.330190/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320011  นางสาววภิาวดี2 3.27สุขสาคร ธบ.330191/2561 "ปกติ2558/1

"  5842320021  นายธนพงษ3 3.52สอดศรี ธบ.330192/2561 "2558/1

"  5842320033  นางสาวสุกัญญา4 3.45เนตรสงคราม ธบ.330193/2561 "2558/1

"  5842320034  นางสาวเจนจิรา5 3.55อินอราม ธบ.330194/2561 "2558/1

"  5842320041  นางสาวเหมสิริ6 3.36ชลอแสง ธบ.330195/2561 "2558/1

"  5842320047  นางสาวกวนิทรา7 3.43นนสธรรม ธบ.330196/2561 "2558/1

"  5842320058  นางสาวณฏัฐณชิา8 3.33ทรัพยมี ธบ.330197/2561 "2558/1

"  5842320059  นางสาวภาวนีิ9 3.43ชยัศรี ธบ.330198/2561 "2558/1

"  5842320067  นางสาวจุฑารัตน10 3.37ล้ิมสวสัด์ิ ธบ.330199/2561 "2558/1

"  5842320070  นายนันทวฒัน11 3.52อุตลิา ธบ.330200/2561 "2558/1

"  5842320079  นางสาวสุภาภรณ12 3.52แดงกลาง ธบ.330201/2561 "2558/1

"  5842320080  นางสาวศศิวมิล13 3.45อินวนันา ธบ.330202/2561 "2558/1

"  5842320082  นางสาวศรัญญา14 3.58จําปาเรือง ธบ.330203/2561 "2558/1

"  5842320083  นางสาวทิพยธิดา15 3.36สุวรรณมุข ธบ.330204/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5642260033  นายธนกฤต1 2.15สินอํานวย ธบ.330205/2561 "ปกติ2556/1

"  5742260001  นางสาวเจมจิรา2 2.94ธิตะโพธิ์ ธบ.330207/2561 "2557/1

"  5742260027  นางสาวเสาวลักษณ3 3.00อมรศิริโชค ธบ.330208/2561 "2557/1

"  5742260030  นายทศพล4 2.46เฟองนคร ธบ.330209/2561 "2557/1

"  5742260032  นางสาวอนิศรา5 2.77เรืองศรีจันทร ธบ.330210/2561 "2557/1

"  5742260033  นางสาวทัตพร6 3.13ทัดไพร ธบ.330211/2561 "2557/1

"  5742260038  นางสาวศุภากร7 2.36แสนมาตร ธบ.330212/2561 "2557/1

"  5742260044  นางสาววภิาภรณ8 2.44สุภะวนั ธบ.330213/2561 "2557/1

"  5742260046  นางสาวอัสยารัตน9 2.44พะวนัรัมย ธบ.330214/2561 "2557/1

"  5742260047  นางสาวธัญญรักษ10 2.44ไขมุกด ธบ.330215/2561 "2557/1

"  5742260052  นางสาวกมลวรรณ11 3.36หวงัอังคณานนท ธบ.330216/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742260055  นายเอกพล12 2.62แซเฮง ธบ.330217/2561 "2557/1

"  5742260056  นายสิริวฒัน13 2.42หิรัญวงศสวาง ธบ.330218/2561 "2557/1

"  5742260057  นายอภิวทิย14 2.31นาวานิรัตศัิย ธบ.330219/2561 "2557/1

"  5742260059  นายพจนศักด์ิ15 2.94ชศูรี ธบ.330220/2561 "2557/1

"  5742260062  นายกันตพล16 2.74อารยพงศ ธบ.330221/2561 "2557/1

"  5742260068  นางสาวศิริลักษณ17 3.01ศิลารัตน ธบ.330222/2561 "2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261022  นางสาวสุภาดา18 2.07ประเคนคะชา ธบ.330223/2561 "ปกติ2557/1

"  5742261023  นายสมัชญ19 2.96ประคองทรัพย ธบ.330224/2561 "2557/1

"  5742261024  นางสาวนิภาวรรณ20 3.35คําพวง ธบ.330225/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742261025  นางสาวพรจักรี21 2.86โคตรเสนา ธบ.330226/2561 "2557/1

22/10/61
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261029  นายฐากร22 3.00คงธํามรงคสกุล ธบ.330227/2561 "ปกติ2557/1

"  5742261032  นางสาวพมรรัตน23 2.64ปุลา ธบ.330228/2561 "2557/1

"  5742261034  นายสาริน24 2.35รอดจิต ธบ.330229/2561 "2557/1

"  5742261039  นางสาวสุนันทา25 2.93ฟกสุวรรณ ธบ.330230/2561 "2557/1

"  5742261040  นางสาวผกามาศ26 2.51วฒันพงษพิทักษ ธบ.330231/2561 "2557/1

"  5742261041  นางสาวอรฤทัย27 2.68แวงวรรณ ธบ.330232/2561 "2557/1

"  5742261045  นางสาวรวนุิช28 2.43บุตรเขียว ธบ.330233/2561 "2557/1

"  5742261046  นางสาวระพีพรรณ29 2.42ศิริบูรณ ธบ.330234/2561 "2557/1

"  5742261047  นางสาวบุญฑิกา30 3.38ไชยปดสา ธบ.330235/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742261048  นายธนาคาร31 3.22วนิดา ธบ.330236/2561 "2557/1

"  5742261050  นางสาวประภาวดี32 2.72สุวรรณวงค ธบ.330237/2561 "2557/1

"  5742261051  นายชานนท33 2.60คุณเลิศ ธบ.330238/2561 "2557/1

"  5742261052  นางสาวทิพยธารา34 2.23แนนอุดร ธบ.330239/2561 "2557/1

"  5742261053  นางสาวชนัดดา35 2.57ชวูงศ ธบ.330240/2561 "2557/1

"  5742261056  นายนฤเบศน36 2.82นามทะเล ธบ.330241/2561 "2557/1

"  5742261057  นายวสันต37 2.83ออนคําหลา ธบ.330242/2561 "2557/1

"  5742261065  นายวทิวสั38 2.55สวสัดิ์กิจ ธบ.330243/2561 "2557/1

"  5742261068  นางสาวชดุาภัค39 2.82พุทธชวย ธบ.330244/2561 "2557/1

"  5742261069  นางสาวจิราวรรณ40 2.80จันทะมา ธบ.330245/2561 "2557/1

"  5742261071  นางสาวบุญฑริก41 2.76จันทรมั่นใจ ธบ.330246/2561 "2557/1

"  5742261072  นางสาวพรรษชล42 2.44รุงแสง ธบ.330247/2561 "2557/1

"  5742261076  นางสาวอตินุช43 2.47ครุฑขํา ธบ.330248/2561 "2557/1

22/10/61
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261077  นางสาวนภาวรรณ44 2.52โพธิกิตตเิจริญ ธบ.330249/2561 "ปกติ2557/1

"  5742261080  นางสาวมลธิกา45 2.25อบหอม ธบ.330250/2561 "2557/1

"  5742261082  นางสาวชญานี46 2.63นิลคูหา ธบ.330251/2561 "2557/1

"  5742261084  นายพิชานนท47 2.48ชางเหลา ธบ.330252/2561 "2557/1

"  5742261086  นางสาวกชกร48 2.42ทะรินทร ธบ.330253/2561 "2557/1

"  5742261089  นางสาววภิารัตน49 2.35รักพินิจ ธบ.330254/2561 "2557/1

"  5742261090  นางสาวปภัสษร50 2.84ออนดี ธบ.330255/2561 "2557/1

"  5742261096  นางสาวณฐัพร51 3.22ผาลา ธบ.330256/2561 "2557/1

"  5742261099  นายนิทธันต52 2.30ท่ังแกว ธบ.330257/2561 "2557/1

"  5742261100  วาท่ีรอยตรีหญิงจิตรมาศ53 2.73ทาลอด ธบ.330258/2561 "2557/1

"  5742261104  นางสาวปยวรรณ54 2.25นาดอน ธบ.330259/2561 "2557/1

"  5742261106  นางสาวสุธิดา55 2.59บุญเลิศ ธบ.330260/2561 "2557/1

"  5742261107  นางสาวอภิสรา56 2.90มณีทอง ธบ.330261/2561 "2557/1

"  5742261109  นางสาวรังสินี57 2.93ธารามาศ ธบ.330262/2561 "2557/1

"  5742261111  นางสาววริศรา58 2.49จิตจันดา ธบ.330263/2561 "2557/1

"  5742261112  นางสาวศศินิภา59 2.50ศรีธวชั ธบ.330264/2561 "2557/1

"  5742261124  นางสาวกิตยิา60 2.54บูรณะโอสถ ธบ.330265/2561 "2557/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320004  นางสาวนภัสวรรณ61 3.23มณีโชติ ธบ.330266/2561 "ปกติ2558/1

"  5842320009  นางสาวณฐัจรินทร62 3.13ชืน่เรือง ธบ.330267/2561 "2558/1

"  5842320012  นางสาวชลีุพร63 2.81บุญธรรม ธบ.330268/2561 "2558/1

"  5842320015  นางสาวโสภิดา64 3.13นาคสังข ธบ.330269/2561 "2558/1

22/10/61
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320019  นางสาวมลทิชา65 3.31รักเทศ ธบ.330270/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2558/1

"  5842320022  นางสาวจุฑามาศ66 3.17ริยะบุตร ธบ.330271/2561 "2558/1

"  5842320023  นางสาวศิริเกศ67 3.03คงคลาย ธบ.330272/2561 "2558/1

"  5842320024  นายนนทปวธิ68 3.38ดีพรมกุล ธบ.330273/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842320026  นางสาววนิดา69 3.32ปาปะทา ธบ.330274/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842320028  นางสาวอรปรีญา70 3.14คําตั๋น ธบ.330275/2561 "2558/1

"  5842320032  นางสาวรัชนีกร71 3.12ทองพรม ธบ.330276/2561 "2558/1

"  5842320035  นางสาวหทัยรัตน72 3.23ดวงสงค ธบ.330277/2561 "2558/1

"  5842320036  นางสาววรัญญา73 3.03แชมชืน่ ธบ.330278/2561 "2558/1

"  5842320043  นางสาวบุบผาทิพย74 3.22ดีดสี ธบ.330279/2561 "2558/1

"  5842320049  นางสาวสุวรี75 3.05เดชอุทัย ธบ.330280/2561 "2558/1

"  5842320050  นางสาวฮนัสนีห76 2.61สาและ ธบ.330281/2561 "2558/1

"  5842320051  นางสาวนาดีญา77 2.80ลงแก ธบ.330282/2561 "2558/1

"  5842320053  นางสาวฮานีซะ78 2.72ดอแต ธบ.330283/2561 "2558/1

"  5842320054  นางสาวตสันิน79 2.86มีดิง ธบ.330284/2561 "2558/1

"  5842320056  นางสาวบุษรา80 2.96นนทภา ธบ.330285/2561 "2558/1

"  5842320060  นางสาวภทัรศยา81 3.06คณะสูต ธบ.330286/2561 "2558/1

"  5842320061  นางสาวชลธิชา82 2.71จังอินทร ธบ.330287/2561 "2558/1

"  5842320062  นางสาวพิมลวรรณ83 2.93บาตรโพธิ์ ธบ.330288/2561 "2558/1

"  5842320063  นายทัศนพงษ84 2.66แพงวงษ ธบ.330289/2561 "2558/1

"  5842320068  นางสาวธนิษฐา85 3.33แสงสุดสี ธบ.330290/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842320069  นางสาวจิราพร86 3.06แปวแหวน ธบ.330291/2561 "2558/1
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- 5 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320072  นางสาวจริยา87 3.11บุญทูล ธบ.330292/2561 "ปกติ2558/1

"  5842320076  นางสาวภทัรธิรา88 2.92โคคร ธบ.330293/2561 "2558/1

"  5842320078  นางสาวนุชนาฏ89 2.70ฉัตรโชคชยั ธบ.330294/2561 "2558/1

"  5842320081  นางสาวศกุลตรา90 3.06ใจคํา ธบ.330295/2561 "2558/1

"  5842320084  นางสาวนฤมล91 3.13ปรึกษา ธบ.330296/2561 "2558/1

"  5842320085  นางสาวธัญพร92 3.10พูลพร ธบ.330297/2561 "2558/1

"  5842320086  นางสาวอรอุมา93 3.23ขุมทอง ธบ.330298/2561 "2558/1

"  5842320089  นางสาวไอรดา94 3.44นากาจิมา ธบ.330299/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5642340035  นางสาวม่ิงขวญั95 2.10ชางประเสริฐ ธบ.330206/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5743470105  นายรัฐพล1 2.78แสนนิทา ธบ.230130/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5643482045  นายณฐัพงษ2 2.01มีแกว ธบ.230129/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5743501002  นางสาวธาริณี3 2.25แกวนอย ธบ.230131/2561 "ปกติ2557/1

"  5743501007  นางสาวเพ็ญพร4 2.28ไชยเสน ธบ.230132/2561 "2557/1

"  5743501012  นางสาววนิดา5 2.51เรืองพานิช ธบ.230133/2561 "2557/1

"  5743501020  นางสาววรรณิศา6 2.64เนียมหอม ธบ.230134/2561 "2557/1

"  5743501021  นางสาวสุชาวดี7 3.33ทวมจันทร ธบ.230135/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277021  นางสาวชลิตา1 2.53อิ่มจิตร ธบ.730871/2561 "ปกติ2557/1

"  5744277022  นายศักดิ์ดา2 2.19คุณชืน่ ธบ.730872/2561 "2557/1

"  5744277023  นายณฐัดนัย3 2.25แซโตว ธบ.730873/2561 "2557/1

"  5744277071  นายอภิวฒัน4 2.19ธีรนันทเวช ธบ.730874/2561 "2557/1

"  5744277073  นางสาวชมพูนุท5 2.53ปนชชัวาลย ธบ.730875/2561 "2557/1

"  5744277093  นายธนพงศ6 2.74เฉลิมขวญัมงคล ธบ.730876/2561 "2557/1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5644283019  นางสาวดวงใจ7 2.02แกวบุญเรือง ธบ.730870/2561 "ปกติ2556/1

"  5744283029  นายเทพฤทธิ์8 2.67ยุบลพันธุ ธบ.730877/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5845273068  นางสาวสุธิมา1 3.26เสนะคุณ ธบ.830188/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273070  นายชยัสิทธิ์2 3.46นันทะโคต ธบ.830189/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5845273071  นางสาวกนกวรรณ1 2.68ผงทอง ธบ.830200/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273073  นางสาวนุชษา2 2.45สมุตริัมย ธบ.830201/2561 "2558/1

"  5845273074  นางสาวรจนา3 2.46บุตรอําคา ธบ.830202/2561 "2558/1

"  5845273075  นางสาวศิรินภา4 2.99เทียนสันต ธบ.830203/2561 "2558/1

"  5845273077  นางสาวประภาวดี5 2.73พิกุลหอม ธบ.830204/2561 "2558/1

"  5845273078  นางสาวสุมาลี6 2.56ประกิคา ธบ.830205/2561 "2558/1

"  5845273081  นางสาววารินณฤดี7 2.53สิงขรณ ธบ.830206/2561 "2558/1

"  5845273083  นางสาวสุทธิตา8 2.72มหานิน ธบ.830207/2561 "2558/1

"  5845273086  นางสาวกรรณิการ9 2.30หอไธสง ธบ.830208/2561 "2558/1

"  5845273087  นางสาวพนิดา10 2.18การคา ธบ.830209/2561 "2558/1

"  5845273088  นางสาวชลีุพร11 2.87บุญออน ธบ.830210/2561 "2558/1

"  5845273089  นางสาวแพรวพรรณ12 3.24สิงหเส ธบ.830211/2561 "2558/1

"  5845273091  นางสาวชยาภรณ13 3.03จันทรทอง ธบ.830212/2561 "2558/1

"  5845273094  นางสาวอินธุอร14 2.47สุดเต ธบ.830213/2561 "2558/1

"  5845273096  นางสาวกาญจนาภา15 2.82นาแพง ธบ.830214/2561 "2558/1

"  5845273097  นายฑศวรรษ16 3.04สีระชาติ ธบ.830215/2561 "2558/1

"  5845273098  นางสาวสิริวมิล17 2.78คําเสียง ธบ.830216/2561 "2558/1

"  5845273099  นางสาวอชิรญา18 2.81คําหอ ธบ.830217/2561 "2558/1

"  5845273100  นางสาวสุวนันท19 2.26สังขเรืองยศ ธบ.830218/2561 "2558/1

"  5845273107  นางสาวชตุมิา20 2.47พิลาชยั ธบ.830219/2561 "2558/1

"  5845273123  นางสาวแสงรวี21 2.57นอยถนอม ธบ.830220/2561 "2558/1

"  5845273125  นางสาวศลิษา22 2.80ธงไชย ธบ.830221/2561 "2558/1
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- 2 -

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5845273126  นางสาวสิริรัตน23 2.57โฆษิตพนิตกุล ธบ.830222/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273128  นางสาวสมัชญา24 3.00เสี้ยวทอง ธบ.830223/2561 "2558/1

"  5845273129  นางสาวอนิสา25 2.99อาลอ ธบ.830224/2561 "2558/1

"  5845273130  นางสาวกัญญาลักษณ26 3.04โควนิทวงศ ธบ.830225/2561 "2558/1

"  5845273145  นายพัชรพล27 2.73มาพิบูลย ธบ.830226/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5747254003  นายอัครพงศ1 2.01สุจริตชยั ธบ.530014/2561 "ปกติ2557/1

"  5747254017  นางสาวอรอุมา2 2.71บุญกัน ธบ.530015/2561 "2557/1

"  5747254019  นางสาวถิรนันท3 2.51ชมุบานยาง ธบ.530016/2561 "2557/1

"  5747254021  นางสาวกมนตรัตน4 2.94วงศเมธากร ธบ.530017/2561 "2557/1

"  5747254025  นางสาวกัลยรัตน5 2.85สกุลกิม ธบ.530018/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5742291089  นายธิตพิร1 2.02ทองโปรง ธบ.1130173/2561 "ปกติ2557/1

"  5742291098  นายธนัท2 2.12สุทิฎฐานุคติ ธบ.1130174/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470103  นายกันตภณ1 2.70ทัศนศรี ธบ.230127/2561 "พิเศษ2552/2

"  5233470106  นายธีรยุทธ2 2.61เท่ียงทัศน ธบ.230128/2561 "2552/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272018  นายกัณฑเอนก1 3.65เอี่ยมปญญาสกุล ธบ.730824/2561 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280016  นางสาวจุฑาภา2 3.62ฉัตรชัยเวช ธบ.730825/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280026  นายสุรกฤษฏ์ิ3 3.78แสงทองกุล ธบ.730826/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272019  นางสาวจุฑารัตน1 3.48ตรงศิริ ธบ.730827/2561 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280010  นางสาวศรัญญา2 3.27เพิ่มคารมย ธบ.730828/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280014  นางสาวนงนุช3 3.48หาญพิมาย ธบ.730829/2561 "2556/1

"  5634280034  นางสาววภิาพร4 3.43คําพระ ธบ.730830/2561 "2556/1

"  5634280049  นายวชัระ5 3.52กล่ินคางพลู ธบ.730831/2561 "2556/1

"  5634280059  นางสาวกฤตยา6 3.37นุชเจริญ ธบ.730832/2561 "2556/1

"  5634280081  นางสาวอรอนงค7 3.34นะสุโห ธบ.730833/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272002  นางสาวทอปด1 2.85จิตแกว ธบ.730835/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634272003  นางสาววภิาพร2 2.92ศรีดารณพ ธบ.730836/2561 "2556/1

"  5634272008  นายพิทักษพงษ3 2.96เชงิหอม ธบ.730837/2561 "2556/1

"  5634272009  นางสาวสิริวมิล4 3.03บริบูรณ ธบ.730838/2561 "2556/1

"  5634272021  นายเลิศชาย5 2.42จริยากูล ธบ.730839/2561 "2556/1

"  5634272024  นางสาวจิรัชยา6 2.76ขันธวเิชยีร ธบ.730840/2561 "2556/1

"  5634272034  นางสาวเมธาวี7 2.45สุภนาม ธบ.730841/2561 "2556/1

"  5634272037  นางสาวศิริพร8 2.79ปงตระกูล ธบ.730842/2561 "2556/1

"  5854272005  นางสาวนิษยา9 2.44ทิพยทํามา ธบ.730935/2561 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277073  นางสาวบัวแกว10 3.11อางรัมย ธบ.730878/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754277092  นางสาวณฏัฐวติรา11 2.83กวกุิล ธบ.730879/2561 "2557/1

"  5754277112  นางวลัยา12 3.13พรมเมตตา ธบ.730880/2561 "2557/1

"  5754277256  นางสาวอาทิตา13 3.01ปยะวงศ ธบ.730881/2561 "2557/1

"  5754277285  นายบุญรุง14 2.84สุดสวย ธบ.730882/2561 "2557/1

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280194  นางรติกานต15 2.56สีสิงห ธบ.730834/2561 "พิเศษ2555/1

"  5634280007  นางสาวณภชัชา16 2.71สมพงษ ธบ.730843/2561 "2556/1

"  5634280011  นายทรงพล17 2.46ทับทิม ธบ.730844/2561 "2556/1

"  5634280012  นายศราวฒุิ18 2.73รมศรี ธบ.730845/2561 "2556/1

"  5634280018  นางสาวอรทัย19 2.94ชะรอยรัมย ธบ.730846/2561 "2556/1

"  5634280019  นางสาวกมลา20 3.03ซันตารา ธบ.730847/2561 "2556/1

22/10/61



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5634280020  นายอธิป21 3.21พันธุเสนีย ธบ.730848/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280022  นางสาวปยนันท22 2.48ผ้ึงผอง ธบ.730849/2561 "2556/1

"  5634280025  นายมนัส23 2.86มูฮาํหมัด ธบ.730850/2561 "2556/1

"  5634280027  นายภทัทธนพันธ24 2.94สุขคุณานันท ธบ.730851/2561 "2556/1

"  5634280028  นางสาวกานดา25 2.90ตมิอญรัมย ธบ.730852/2561 "2556/1

"  5634280030  นายวลัลภ26 2.65วชัรเสถียร ธบ.730853/2561 "2556/1

"  5634280032  นางสาวสุดารัตน27 2.98อรอินทร ธบ.730854/2561 "2556/1

"  5634280033  นางทัศนา28 2.71เชาวมีเพิ่ม ธบ.730855/2561 "2556/1

"  5634280035  นางสาวสุพัตรา29 3.15คันทะมูล ธบ.730856/2561 "2556/1

"  5634280044  นางสาวสุวมิล30 3.04หนูมา ธบ.730857/2561 "2556/1

"  5634280045  นางสาววาลิน31 2.81มาวเิศษ ธบ.730858/2561 "2556/1

"  5634280056  นางสาวอภิญญา32 3.04พูลผล ธบ.730859/2561 "2556/1

"  5634280060  นางสาวรจนา33 2.62ยอดเกษ ธบ.730860/2561 "2556/1

"  5634280062  นายพงศกร34 2.57กิตพูิลวงษวนิช ธบ.730861/2561 "2556/1

"  5634280066  นายอณศัุกดิ์35 3.06ยอดสวสัด์ิ ธบ.730862/2561 "2556/1

"  5634280068  นางสาวมะลิดา36 2.47วเิชยีรโชติ ธบ.730863/2561 "2556/1

"  5634280070  นายเถลิงศักดิ์37 3.20มูลอุดม ธบ.730864/2561 "2556/1

"  5634280072  นางสาวศรัญญา38 3.12ชทูอง ธบ.730865/2561 "2556/1

"  5634280076  นายวชัระ39 2.63นอยชนะ ธบ.730866/2561 "2556/1

"  5634280080  นางสาวนิตภิา40 3.01ชอยเครือ ธบ.730867/2561 "2556/1

"  5634280085  นางสาวณฐัธิดา41 2.75ศิริทาทับ ธบ.730868/2561 "2556/1

"  5634280089  นางสาวนิศาชล42 3.12มากเหลือ ธบ.730869/2561 "2556/1

22/10/61



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5754280073  นางสาวประภาศรี43 3.09เท่ียงทัศน ธบ.730883/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754280074  นางวาสนา44 3.24รอดรักษ ธบ.730884/2561 "2557/1

"  5754280078  นางสาวมยุรี45 3.38มิตรเจริญ ธบ.730885/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280079  นางสาวรัตตยิา46 3.01โสดาพรม ธบ.730886/2561 "2557/1

"  5754280089  นางสาวอลิษา47 2.79รัตกุิล ธบ.730887/2561 "2557/1

"  5754280092  นางสาวสุภาพร48 2.72รุงอสุรินทร ธบ.730888/2561 "2557/1

"  5754280093  นางวชัราภา49 2.56ธนศิริพัฒนกิจ ธบ.730889/2561 "2557/1

"  5754280095  นางสาวชอลดา50 2.80ปะวาหะนาวนิ ธบ.730890/2561 "2557/1

"  5754280103  นางสาวพรพิมล51 2.67คีรีนิล ธบ.730891/2561 "2557/1

"  5754280104  นางสาววราภรณ52 2.87ชมูณี ธบ.730892/2561 "2557/1

"  5754280118  นางสาวนุชรินทร53 2.51โสดากุล ธบ.730893/2561 "2557/1

"  5754280128  นางสาวอนุสรา54 3.20อูอรุณ ธบ.730894/2561 "2557/1

"  5754280130  นางสาววนัีส55 2.39ประทุมมาลย ธบ.730895/2561 "2557/1

"  5754280137  นางสาวอรุณี56 3.01จันปุม ธบ.730896/2561 "2557/1

"  5754280138  นางสาวจารีวรรณ57 2.50ชฎากรณ ธบ.730897/2561 "2557/1

"  5754280146  นางกิรณา58 3.38พฤทธพงศ ธบ.730898/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280149  นางสาวรัตนา59 2.66ธรรมคุณ ธบ.730899/2561 "2557/1

"  5754280153  นางสาววรรณดี60 3.11ผิวพิมพดี ธบ.730900/2561 "2557/1

"  5754280155  นายปฐมพงศ61 3.22จันทรเงนิ ธบ.730901/2561 "2557/1

"  5754280156  นางสาวนพรดา62 2.80แสดงธรรม ธบ.730902/2561 "2557/1

"  5754280157  นางสาวเบ็ญจวรรณ63 3.38บัวแกว ธบ.730903/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280160  นางสาวจุฑามาศ64 2.59คนตรง ธบ.730904/2561 "2557/1

22/10/61



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5754280163  นางสาวเบญจพร65 2.51งามชืน่ ธบ.730905/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754280166  นายจิรกร66 3.48แจมศรี ธบ.730906/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280167  นางสาวนพลักษณ67 3.69เฉลิมเกียรติถาวร ธบ.730907/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280171  นางสาวปาริฉัตร68 2.66จันทรหอม ธบ.730908/2561 "2557/1

"  5754280174  นางสาวอุไร69 2.13สืบพงษเสือ ธบ.730909/2561 "2557/1

"  5754280180  นางสาวกัญญพัฒน70 2.91เรืองศรี ธบ.730910/2561 "2557/1

"  5754280181  นางสาวกัญชนพัฒน71 3.68สําเนียงงาม ธบ.730911/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280187  นางสาวปวริศา72 2.67คําเกษ ธบ.730912/2561 "2557/1

"  5754280188  นางสาววไิลวรรณ73 2.51ออนฤาชา ธบ.730913/2561 "2557/1

"  5754280190  นางอารีรัตน74 2.93ทองเกตุ ธบ.730914/2561 "2557/1

"  5754280192  นางสาวพรทิวา75 2.65ทับภมีู ธบ.730915/2561 "2557/1

"  5754280193  นางสาวพัทธธีรา76 3.00ศศิวฒันศิริกุล ธบ.730916/2561 "2557/1

"  5754280194  นางสาวปวณีา77 2.80ชนะสิงห ธบ.730917/2561 "2557/1

"  5754280196  นางสาวสุจินดา78 3.04อาจหาญ ธบ.730918/2561 "2557/1

"  5754280197  นางสาววนัเพ็ญ79 3.62หิงประโคน ธบ.730919/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280199  นางสาวจุฑามาศ80 2.91ตนัตปิฎก ธบ.730920/2561 "2557/1

"  5754280202  นางสาวพรพิมล81 2.85บุญสม ธบ.730921/2561 "2557/1

"  5754280204  นางธิดารัตน82 2.85สุขศิริวณิชชา ธบ.730922/2561 "2557/1

"  5754280208  นางสาวชวลัลักษณ83 2.71พันธุจอย ธบ.730923/2561 "2557/1

"  5754280217  นางสาววไิลลักษณ84 2.80สมานทอง ธบ.730924/2561 "2557/1

"  5754280220  นางสาวอุทัยวรรณ85 2.93ธารธรเจริญ ธบ.730925/2561 "2557/1

"  5754280221  นางสาวเกษแกว86 2.91โพธิจักร ธบ.730926/2561 "2557/1

22/10/61



- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5754280222  นางสาวพรธิมา87 2.38งามฉายวงศ ธบ.730927/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754280223  นางสาวพัสธนันทร88 2.55กําเนิดเรือง ธบ.730928/2561 "2557/1

"  5754280225  นางสาวจุรินทร89 2.80บุญโต ธบ.730929/2561 "2557/1

"  5754280228  นางสาวจิราพร90 2.59ทาประเวช ธบ.730930/2561 "2557/1

"  5754280231  นายสาคร91 3.48รวงแสง ธบ.730931/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280241  นางสาวฐนรินทร92 2.32พรฐิตเิดชพงศ ธบ.730932/2561 "2557/1

"  5754280254  นางสาวจันทิมา93 3.12เสือวงษ ธบ.730933/2561 "2557/1

"  5754280256  นางสาววริญดา94 2.68สักการี ธบ.730934/2561 "2557/1

"  5854280001  นางรจนา95 2.60อุนคํา ธบ.730936/2561 "2558/1

"  5854280005  นางนิตยา96 2.62คงศิริ ธบ.730937/2561 "2558/1

"  5854280032  นางสาวอัญชลี97 2.88สุขสม ธบ.730938/2561 "2558/1

"  5854280034  นางรัตนสุนีย98 3.62บุญริ้ว ธบ.730939/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280039  นางสาวศุภรัตน99 2.90บุญตวง ธบ.730940/2561 "2558/1

"  5854280040  นางสาวภาวณิี100 2.68แกวลอย ธบ.730941/2561 "2558/1

"  5854280041  นางสาวเปมิกา101 2.55กาเซ็ง ธบ.730942/2561 "2558/1

"  5854280049  นางสาวสุพาพร102 2.76จุลทรพ ธบ.730943/2561 "2558/1

"  5854280053  นางสาววรรณลดา103 2.74อินจุย ธบ.730944/2561 "2558/1

"  5854280063  นางสาวอัญชลี104 2.60สิงหกุมพล ธบ.730945/2561 "2558/1

"  5854280069  นางสาวสิรินยา105 2.11รัตนภมิูสิทธิ์ ธบ.730946/2561 "2558/1

"  5854280080  นางสาวมณฑิตา106 2.76ลองจํานงค ธบ.730947/2561 "2558/1

"  5854280082  นายทินกร107 3.24พรหมมาศ ธบ.730948/2561 "2558/1

"  5854280086  นางสาววริศรา108 2.48จันทโคตร ธบ.730949/2561 "2558/1

22/10/61



- 6 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5854280092  นางสาววรรณวษิา109 2.80รักวโิรจนสุข ธบ.730950/2561 "พิเศษ2558/1

"  5854280094  นางสาวดรัลณปรัชญ110 3.36ปตริัญชนรมณ ธบ.730951/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280100  นางณฐัธยาน111 2.62คูจิระประเสริฐ ธบ.730952/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5635273024  นางสาวสรวีย1 3.49พฤตยิะนันต ธบ.830187/2561 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5635273001  นางสาวลัดดาวลัย1 2.89แกวกระจาง ธบ.830190/2561 "พิเศษ2556/1

"  5635273003  นางสาวอิทธิ์ทณฏัฐ2 2.89อวมอราม ธบ.830191/2561 "2556/1

"  5635273004  นางสาวยุพร3 2.81วงษเครือสอน ธบ.830192/2561 "2556/1

"  5635273006  นางสาวศิริพร4 2.42เขียวไธสง ธบ.830193/2561 "2556/1

"  5635273013  นางสาววนัทนา5 2.36อมรมรกต ธบ.830194/2561 "2556/1

"  5635273017  นางสาวประภัสสร6 3.05เต็มเลิศปญญา ธบ.830195/2561 "2556/1

"  5635273018  นางแพรววไิล7 2.69มีศรี ธบ.830196/2561 "2556/1

"  5635273021  นางวมิลสิริ8 3.12ยังสูงเนิน ธบ.830197/2561 "2556/1

"  5755273125  นางสาวสุนีย9 2.36การเพียร ธบ.830198/2561 "2557/1

"  5755273234  นางนันทปภัสร10 2.30วไิลกุลชยั ธบ.830199/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5436530010  นายสุพจน1 2.17แววประเสริฐ ธบ.430151/2561 "พิเศษ2554/1

"  5636530028  นายธีระพงค2 2.33สุขกูล ธบ.430152/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 ตลุาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กันยายน 2561

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753482212  นายประทีป1 2.46พรมจุรี ธบ.1230158/2561 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/10/61


