
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5641010037  นายธนโชติ1 2.99รัตนํ้าหิน ธบ.130816/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาสงัคมศกึษา (ค.บ.)
"  5641030130  นางสาวยุวดี2 2.92พุทโธ ธบ.130817/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5641060174  นางสาวสุรีรัตน3 2.25ไชยสัจ ธบ.130818/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคอมพวิเตอรศกึษา (ค.บ.)
"  5641120157  นางสาววมิล4 3.19เกณฑสาคู ธบ.130819/2561 "ปกติ2556/1

"  5641120174  นายนนทกร5 2.55แข็งขัน ธบ.130820/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัสอง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบรกิารและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261117  นางสาวธณัชชา1 3.46ตนักิม ธบ.330165/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบรกิารและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5642260002  นางสาวกมลวรรณ1 2.04คุมจิตแจม ธบ.330166/2561 "ปกติ2556/1

"  5742260003  นางสาวมาริษา2 2.68รอดนอย ธบ.330168/2561 "2557/1

"  5742260017  นางสาวพาขวญั3 2.41บุญแยมวงษ ธบ.330169/2561 "2557/1

"  5742260018  นางสาวพิมลรัตน4 2.91ราบรื่น ธบ.330170/2561 "2557/1

"  5742260020  นางสาวกัญญารัตน5 2.83มูณี ธบ.330171/2561 "2557/1

"  5742260022  นางสาวตตยิาพร6 2.88ยอดแกว ธบ.330172/2561 "2557/1

"  5742260039  นางสาวเมธิศา7 2.93อยูคง ธบ.330173/2561 "2557/1

"  5742260058  นายศิลา8 3.23นันสีบุตร ธบ.330174/2561 "2557/1

"  5742260069  นางสาวนลินนิภา9 2.54คําตัน ธบ.330175/2561 "2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบรกิารและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261034  นางสาววมิวภิา10 2.56เรืองพิศาล ธบ.330167/2561 "ปกติ2556/1

"  5742261001  นางสาวปฏิมา11 3.22บุญเพ็ง ธบ.330176/2561 "2557/1

"  5742261002  นางสาวสุพัตตรา12 2.95จันสุภรี ธบ.330177/2561 "2557/1

"  5742261003  นางสาวปณัฐดา13 2.28ปานเหลือง ธบ.330178/2561 "2557/1

"  5742261020  นายปวณี14 2.56ถนอมพันธ ธบ.330179/2561 "2557/1

"  5742261042  นางสาวพิชญา15 2.60ทับทอง ธบ.330180/2561 "2557/1

"  5742261044  นางสาวพิมพวภิา16 2.87บุญอาจ ธบ.330181/2561 "2557/1

"  5742261060  นางสาวกาญจนพร17 2.17เลาไชย ธบ.330182/2561 "2557/1

"  5742261087  นายธรรมรัตน18 2.23อธิษฐานรัตน ธบ.330183/2561 "2557/1

"  5742261092  นางสาวกวนิทรา19 3.05แกลวกลายุทธ ธบ.330184/2561 "2557/1

"  5742261101  นางสาวชนนิกานต20 2.73ย้ิมแยม ธบ.330185/2561 "2557/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

25/09/61



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5742320027  นายชชัวาล21 2.61แรงรอบ ธบ.330186/2561 "ปกติ2557/1

"  5742320060  นายกิตตเิดช22 2.29กล่ินอยู ธบ.330187/2561 "2557/1

"  5742320074  นางสาวมาริษา23 2.73ฟกหอม ธบ.330188/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัสอง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430044  นางสาวสุภาวดี1 3.50เพ็ญสุข ธบ.230099/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.)
"  5743470106  นายถิรธรรม2 3.38สภารักษปญญา ธบ.230100/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5643430029  นางสาวธันยสรณ1 2.56กรีโส ธบ.230111/2561 "ปกติ2556/1

"  5643430038  นางสาวธาริณี2 2.72สรอยสุวรรณ ธบ.230112/2561 "2556/1

"  5743430012  นางสาวจีระไน3 2.45นวลแกว ธบ.230116/2561 "2557/1

"  5743430014  นายภรูิเดช4 2.73ริเริ่มกุล ธบ.230117/2561 "2557/1

"  5743430017  นางสาววภิาณี5 2.77บุญเหล่ียม ธบ.230118/2561 "2557/1

"  5743430047  นางสาวรสพร6 2.55วรรณสินธ ธบ.230119/2561 "2557/1

"  5743430056  นางสาวธัญญนภสั7 2.95วรวริิยวฒัน ธบ.230120/2561 "2557/1

"  5743430089  นายนคเรศ8 2.91ปทุมลองทอง ธบ.230121/2561 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.)
"  5343470595  นายวนัเฉลิม9 2.98ภบิาล ธบ.230103/2561 "ปกติ2553/1

"  5643470002  นายทววีฒัน10 2.46แกนจันทร ธบ.230113/2561 "2556/1

"  5743470025  นางสาวพีรนิษฐ11 3.06จันทรแจมแจง ธบ.230122/2561 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา) (วท.บ.)
"  5643480001  นายเอกชัย12 2.64นุยบานควน ธบ.230114/2561 "ปกติ2556/1

"  5643480008  นายเจษฎา13 2.61ปนพุมโพธิ์ ธบ.230115/2561 "2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5743482027  นายสุรสีห14 2.65แสงแท ธบ.230123/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5743501014  นางสาวศรัญญา15 2.33เผือกมี ธบ.230124/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711025  นายณรสพล16 2.41ยุรมาศ ธบ.230125/2561 "ปกติ2557/1

"  5743711046  นายจตุพงศ17 3.03แข็งเขตการณ ธบ.230126/2561 "2557/1

25/09/61



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเกียรตนิิยมอันดบัหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277052  นางสาวอรุณรัก1 3.66สมนึก ธบ.730680/2561 "ปกติ2557/1

"  5744277085  นางสาวเยาวลักษณ2 3.69ทองเกลียว ธบ.730681/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัสอง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277001  นายณฐัวฒุิ1 3.31สระบัว ธบ.730683/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5744271057  นายธนพัฒน1 2.19เนาวรัตน ธบ.730695/2561 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272007  นายอนิรุทธ2 2.05ล้ิมเศรษฐพัฒน ธบ.730696/2561 "ปกติ2557/1

"  5744272050  นางสาวชตุมิา3 2.15เล็กประทุม ธบ.730697/2561 "2557/1

"  5744272083  นายพรศักด์ิ4 2.36ขันทอง ธบ.730698/2561 "2557/1

"  5744272093  นางสาวสรวงสุดา5 2.39ไทยลา ธบ.730699/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5744276028  นายพสิษฐ6 2.22เฉลิมมีกล ธบ.730700/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277002  นายฉัตรชัย7 3.01จงหมื่นไวย ธบ.730701/2561 "ปกติ2557/1

"  5744277005  นางสาวเสาวรส8 2.79นาคนิยม ธบ.730702/2561 "2557/1

"  5744277006  นางสาวตวงทอง9 3.12ญาณทิพยนิรันดร ธบ.730703/2561 "2557/1

"  5744277027  นายณฑัฐกร10 2.52เปยมอยูสุข ธบ.730704/2561 "2557/1

"  5744277048  นางสาวศิริพร11 3.32ใจมนต ธบ.730705/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5744277050  นางสาววรุณี12 2.79อินทนัด ธบ.730706/2561 "2557/1

"  5744277059  นางสาวปรางทิพย13 2.79ธงศรี ธบ.730707/2561 "2557/1

"  5744277060  นายอตวิชิญ14 3.05จันทโชติ ธบ.730708/2561 "2557/1

"  5744277074  นายเกียรตภิมิู15 2.87เกียรตคิุณไพศาล ธบ.730709/2561 "2557/1

"  5744277079  นางสาวจิดาภา16 2.53เหมือนมี ธบ.730710/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280133  นายการันต17 2.17ผ้ึงแดง ธบ.730689/2561 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5644283003  นางสาวเบญจมาศ18 2.33สายสุวรรณ ธบ.730690/2561 "ปกติ2556/1

25/09/61



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5744283091  นางสาวจุฬาลักษณ19 2.14ชนิโคตร ธบ.730711/2561 "ปกติ2557/1

"  5744283114  นายชานนท20 2.17ทองสมบัติ ธบ.730712/2561 "2557/1

"  5744283125  นายวษิณุ21 2.06สุคงเจริญ ธบ.730713/2561 "2557/1

"  5744283133  นางสาวธันยมัย22 2.48ชพูงษ ธบ.730714/2561 "2557/1

"  5744283209  นายณฐัวฒุิ23 2.01สําเนียงดี ธบ.730715/2561 "2557/1

"  5744283221  นางสาวโสรยา24 2.18สีหา ธบ.730716/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาการบัญช ี(บช.บ.)
"  5745273107  นางสาวปวนัรัตน1 2.06แจงวฒุิ ธบ.830156/2561 "ปกติ2557/1

"  5745273122  นางสาวเกวลี 2 2.12รองบุตรศรี ธบ.830157/2561 "2557/1

"  5745273140  นางสาวมนปริยา3 2.87จิตราคนี ธบ.830158/2561 "2557/1

สาขาวิชาการบัญช ี(บช.บ.)
"  5545278039  นางสาวเพ็ญสุดา4 2.02สุขศรีมล ธบ.830155/2561 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5646530043  นายเกียรตศัิกด์ิ1 2.49โตเฉียว ธบ.430148/2561 "ปกติ2556/1

"  5746530115  นายบุญรัตน2 2.08รัตนะรัต ธบ.430149/2561 "2557/1

"  5746530176  นายสราวฒุิ3 2.02ลกพรม ธบ.430150/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5747254004  นางสาวภานุชนาถ1 2.14ชชูยัภมูิ ธบ.530013/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศลิป (ศป.บ.)
"  5548301026  นางสาวรัตตกิร1 2.79อุนแกว ธบ.930026/2561 "ปกติ2555/1

"  5548301067  นายมนตรี2 2.56เสาวรส ธบ.930027/2561 "2555/1

"  5648301070  นายธนินทธร3 2.53ตาํรวจหาญ ธบ.930028/2561 "2556/1

"  5648301081  นางสาวบําเพ็ญ4 2.97กอบความดี ธบ.930029/2561 "2556/1

"  5748301053  นายวจันกร5 2.57ไฝนันตา ธบ.930030/2561 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศลิป (ศป.บ.)
"  5348302012  นายสันตชิัย6 2.54แนวกันยา ธบ.930024/2561 "ปกติ2553/1

"  5348302038  นายมณฑนะ7 2.42หมัดปองตวั ธบ.930025/2561 "2553/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600026  นายอนุวฒัน1 2.77ตามแตรัมย ธบ.1030012/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

วิชาเอกวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291089  นางสาวภญิญดา1 2.32ยอดยิ่ง ธบ.1130167/2561 "ปกติ2556/1

"  5742291066  นายคุณากร2 2.54สุวรรณไกรษร ธบ.1130168/2561 "2557/1

"  5742291083  นางสาวรักขวญั3 2.46ไพรงาม ธบ.1130169/2561 "2557/1

"  5742291097  นางสาวชนมนิภา4 2.26กรพิบูลยพงษ ธบ.1130170/2561 "2557/1

"  5742291133  นายนัฐพล5 2.46จันทรเรือง ธบ.1130171/2561 "2557/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ (นศ.บ.)
"  5742294054  นายตรีชาต6 2.69ชาญณรงค ธบ.1130172/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเกียรตนิิยมอันดบัหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.)
"  5533470001  พันจาเอกสุทธิพจน1 3.90อุบลแสงเพ็ชร ธบ.230097/2561 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัสอง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.)
"  5533470003  นายชชัวสัส1 3.46คงสุนทรเจริญ ธบ.230098/2561 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.)
"  5233470109  นายคมสัน1 3.10แสงสุม ธบ.230101/2561 "พิเศษ2552/2

"  5233470111  นายสุพจน2 3.04จรูญวฒันไพบูลย ธบ.230102/2561 "2552/2

"  5433470001  นายทวชิ3 2.70สังขเมือง ธบ.230104/2561 "2554/1

"  5433470004  พันจาตรีอัควนิท4 2.62สงวนวงษ ธบ.230105/2561 "2554/1

"  5433470013  สิบเอกศุภชยั5 2.57ย่ีสุนแยมกล่ิน ธบ.230106/2561 "2554/1

"  5433470031  นายอนิวฒัน6 3.28กตะศิลา ธบ.230107/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2554/1

"  5433470041  นางสาวอาทิตย7 2.89ภศูรีโสม ธบ.230108/2561 "2554/1

"  5533470008  นายมนตชัย8 2.81บุตรอรามกุล ธบ.230109/2561 "2555/1

"  5533470014  นายไกรวทิย9 3.04ทองมาก ธบ.230110/2561 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัสอง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277048  พระมงคล1 3.31ชนิรักษา ธบ.730682/2561 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272029  นางสาวอาภาภรณ1 2.54อรุณ ธบ.730717/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754272082  นายชาํนาญ2 2.55อยูสบาย ธบ.730718/2561 "2557/1

"  5754272128  นางสาววรางคณา3 3.01เบ็ญจาธิกุล ธบ.730719/2561 "2557/1

"  5754272152  นายธีรภทัร4 2.52นาคทิพวรรณ ธบ.730720/2561 "2557/1

"  5854272001  นางสาววราภรณ5 2.08พิริยะมงคลสุข ธบ.730805/2561 "2558/1

"  5854272004  นางสาวอภิสรา6 2.62กอนเอ่ียม ธบ.730806/2561 "2558/1

"  5854272007  นางสาวกฤษณา7 3.14สุขเกิด ธบ.730807/2561 "2558/1

"  5854272008  นางสาวมนัสนันท8 3.50ราหุลนันท ธบ.730808/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272009  นางสาวสุรีรัตน9 2.66ศรีแสงฉาย ธบ.730809/2561 "2558/1

"  5854272013  นางสาวจิราภรณ10 2.40อวมสวสัดิ์ ธบ.730810/2561 "2558/1

"  5854272018  นางสาวนัยนา11 2.92ดอกบัว ธบ.730811/2561 "2558/1

"  5854272020  นางสาวธารารัตน12 2.60ภมิูมณี ธบ.730812/2561 "2558/1

"  5854272021  นางสาวสุภาวดี13 2.66หลงวงค ธบ.730813/2561 "2558/1

"  5854272023  นางสาวสุจิตรา14 2.68รอดดวยบุญ ธบ.730814/2561 "2558/1

"  5854272026  นางสาวมุธิตา15 3.16ค้ําโพธ์ิ ธบ.730815/2561 "2558/1

"  5854272029  นางสาวสุภาภรณ16 2.36ไกรสรพันธ ธบ.730816/2561 "2558/1

"  5854272033  นางสาวพัชรพร17 3.62ศรีสัมฤทธิ์ ธบ.730817/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272034  นางสาวชยาภา18 2.82ตาน่ิว ธบ.730818/2561 "2558/1

"  5854272036  นางสาวจิตราวณิี19 2.98เอื้อรักษวงศชยั ธบ.730819/2561 "2558/1

"  5854272037  นางสาวนิรามัย20 3.38บุญเลิศ ธบ.730820/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272039  นายวงศธร21 2.76เล็งอุดมลาภ ธบ.730821/2561 "2558/1

"  5854272040  นางสาวสุวรรณา22 2.94เพ็ชรบูรณ ธบ.730822/2561 "2558/1

25/09/61



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272163  นางสาวปุญญพัฒน23 3.40อินทกูล ธบ.730823/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277008  นายโชตวิฒัน24 2.33วงศจรรยากุล ธบ.730685/2561 "พิเศษ2555/1

"  5534277047  พระพิเชษฐ25 2.91ทวมโสภา ธบ.730686/2561 "2555/1

"  5654277218  นายอําพล26 2.02ดวงแกว ธบ.730691/2561 "2556/1

"  5754277064  นางสาวกานตมณี27 2.67ศรีคํา ธบ.730721/2561 "2557/1

"  5754277066  นางสาวจิรัชญา28 3.18ภจูอมทอง ธบ.730722/2561 "2557/1

"  5754277067  นายพรภริมย29 3.31สีถาวร ธบ.730723/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277068  นางสาวมนสิชา30 2.92รอดแกว ธบ.730724/2561 "2557/1

"  5754277070  นายสุวชิยั31 2.64เอี่ยมเมา ธบ.730725/2561 "2557/1

"  5754277071  นางสาวนิธินันท32 3.55ฤทธิ์ไธสง ธบ.730726/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277072  นางสาวสุกัญญา33 3.61ศรีถาการ ธบ.730727/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277076  นางสาวพัชรีพร34 2.95ศรีประเสริฐ ธบ.730728/2561 "2557/1

"  5754277078  นางสาวจรรยาลักษณ35 2.60โสดาพรม ธบ.730729/2561 "2557/1

"  5754277079  นางสาวภคัจิรา36 2.87ปนทิม ธบ.730730/2561 "2557/1

"  5754277081  นายศาสตรา37 2.64เกร็ดรัมย ธบ.730731/2561 "2557/1

"  5754277082  นางสาววจิิตรา38 3.13จันทะพงษ ธบ.730732/2561 "2557/1

"  5754277084  นางสาวเอ้ือมพร39 3.55ซื่อดี ธบ.730733/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277086  นางสาวกัลยาณี40 3.01ดีจรัส ธบ.730734/2561 "2557/1

"  5754277087  นางสาวกาญจนา41 2.51สุขสวสัดิ์ ธบ.730735/2561 "2557/1

"  5754277095  นางสาวทิติยา42 3.15ชนิพันธ ธบ.730736/2561 "2557/1

"  5754277097  นางสาววลัยา43 3.17พงษวจิิตร ธบ.730737/2561 "2557/1

25/09/61



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277098  นางสาวอรณี44 2.94ลุนสําโรง ธบ.730738/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754277099  นางสาวพรรณทอง45 3.48มวงออน ธบ.730739/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277100  นางสาวอัมพร46 3.10ยืนยงค ธบ.730740/2561 "2557/1

"  5754277102  นายโยธิน47 3.01สิทธิธรรม ธบ.730741/2561 "2557/1

"  5754277103  นายปริวตัร48 3.43ปองกัน ธบ.730742/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277104  นายอาทิตย49 2.60นามกูล ธบ.730743/2561 "2557/1

"  5754277105  นางสาวสุรัตนดา50 3.31ปจจัยคา ธบ.730744/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277108  นายสมยศ51 2.99สายคําพล ธบ.730745/2561 "2557/1

"  5754277109  นายถวนิ52 3.01อินทริง ธบ.730746/2561 "2557/1

"  5754277111  นางสาวสุมณฑา53 3.01ชางสีสุก ธบ.730747/2561 "2557/1

"  5754277114  นางสาวหัทยา54 2.62ศรีบุตรดี ธบ.730748/2561 "2557/1

"  5754277115  นางนิชาภา55 2.87สิงหรัตนากร ธบ.730749/2561 "2557/1

"  5754277116  นางสาวชนัญชดิา56 2.51หินประโคน ธบ.730750/2561 "2557/1

"  5754277117  นางเพ็ญแข57 2.97เดชพลมาตย ธบ.730751/2561 "2557/1

"  5754277120  นางสาววนัวสิาข58 2.53กันเกศ ธบ.730752/2561 "2557/1

"  5754277121  นางสาวเอมอร59 2.72วรินทรา ธบ.730753/2561 "2557/1

"  5754277123  นางสาวจุฑามาศ60 3.10สุรสอน ธบ.730754/2561 "2557/1

"  5754277124  นายสาธิต61 3.48ฤทธิเพชร ธบ.730755/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277125  นายกําพล62 2.80เบียดนอก ธบ.730756/2561 "2557/1

"  5754277126  นางสาวนํ้าฝน63 2.58สิงหคํา ธบ.730757/2561 "2557/1

"  5754277127  นายรังสรร64 3.15ศรีอํานวย ธบ.730758/2561 "2557/1

"  5754277128  นางสาวนภัสวรรณ65 2.92จันทรัตน ธบ.730759/2561 "2557/1

25/09/61
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277134  นางสาวปุณยภา66 3.22ยอดสมณา ธบ.730760/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754277137  นางสาวปทมาวดี67 2.87โตสงวน ธบ.730761/2561 "2557/1

"  5754277138  นางสาววภิาดา68 2.90ชุมเสนา ธบ.730762/2561 "2557/1

"  5754277139  นางนิพัน69 2.48พวงจันดา ธบ.730763/2561 "2557/1

"  5754277140  นางสาวกัญจนรัตน70 3.43วฒันปญณธร ธบ.730764/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277143  นายพงษพัท71 2.90เพชรเอี่ยม ธบ.730765/2561 "2557/1

"  5754277146  นางสาวจรรยา72 2.57ทองเน้ือดี ธบ.730766/2561 "2557/1

"  5754277147  นางสาวสุวรรณษา73 2.80แกวกนก ธบ.730767/2561 "2557/1

"  5754277149  นายปฐวี74 3.22ชลคณานุกูล ธบ.730768/2561 "2557/1

"  5754277150  นายเอกพจน75 3.22บุญศรี ธบ.730769/2561 "2557/1

"  5754277155  นางสาวลําเพา76 3.01บุญเจริญ ธบ.730770/2561 "2557/1

"  5754277156  นางสาวเทวี77 2.69ไทยอู ธบ.730771/2561 "2557/1

"  5754277157  นางสาวสมหญิง78 3.20ทองอินทร ธบ.730772/2561 "2557/1

"  5754277177  นางสาวประภัสสร79 3.27ผาสุข ธบ.730773/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277179  นางกนิษฐา80 2.97สัจนวน ธบ.730774/2561 "2557/1

"  5754277195  นางสาวนิรมล81 2.51ฟกเทศ ธบ.730775/2561 "2557/1

"  5754277204  นางสาวอัจฉราภรณ82 2.48ตุมทอง ธบ.730776/2561 "2557/1

"  5754277207  นางสาวกาญจณา83 2.42ดอนจันไพร ธบ.730777/2561 "2557/1

"  5754277209  นางสาวคุณญัญา84 2.81กัญจนา ธบ.730778/2561 "2557/1

"  5754277212  นางสาวหฤทัย85 2.50ดีพลงาม ธบ.730779/2561 "2557/1

"  5754277213  นายโกศล86 3.15วงษสงา ธบ.730780/2561 "2557/1

"  5754277216  นายธีรศักด์ิ87 2.92ไชยวงศหวัน่ทอก ธบ.730781/2561 "2557/1

25/09/61



- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277217  นางสาวปริศนา88 3.08เกิดแจง ธบ.730782/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754277220  นางสาวสิริวมิล89 2.18เนตตะวงษ ธบ.730783/2561 "2557/1

"  5754277221  นางสาวเมธาวี90 2.64สุนทรฐิติ ธบ.730784/2561 "2557/1

"  5754277223  นางสาวรุงทิวาพร91 2.99สุดสะอาด ธบ.730785/2561 "2557/1

"  5754277226  นางสาววรรณพร92 2.50สุขทวี ธบ.730786/2561 "2557/1

"  5754277230  นางสาวชตุมิา93 2.77นิรินทร ธบ.730787/2561 "2557/1

"  5754277236  นายคมธนัช94 2.60ปญจกิตมณี ธบ.730788/2561 "2557/1

"  5754277237  นางสาวณฐัสุดา95 3.01ตาสี ธบ.730789/2561 "2557/1

"  5754277245  นางสาวรุงทิพย96 3.21วงศศิริ ธบ.730790/2561 "2557/1

"  5754277247  นางสาวจิรัจฌา97 3.34โพธิ์ราศรี ธบ.730791/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277248  นางสาวสายธาร98 2.59เท่ียงธรรม ธบ.730792/2561 "2557/1

"  5754277249  นายทยากร99 2.48ตนัตระกูล ธบ.730793/2561 "2557/1

"  5754277253  นางสาวทัศพร100 2.92เกลียวสีนาค ธบ.730794/2561 "2557/1

"  5754277258  นายเจตนิพัทธ101 2.18เทียนเทศ ธบ.730795/2561 "2557/1

"  5754277267  นางสาวยุคลธร102 2.95จันทรทุมมา ธบ.730796/2561 "2557/1

"  5754277268  นางสาวรจนา103 2.30กลํ่าแกลวกลา ธบ.730797/2561 "2557/1

"  5754277269  นางสาวชลธิชา104 2.71วริิยะจิตร ธบ.730798/2561 "2557/1

"  5754277270  นางสาวณฏัฐณชิา105 2.71เคาสําราญ ธบ.730799/2561 "2557/1

"  5754277272  นางสาวพัชราภรณ106 2.84สีลา ธบ.730800/2561 "2557/1

"  5754277275  นายสุทธิวฒัน107 2.87พิมพสิงห ธบ.730801/2561 "2557/1

"  5754277282  นางสาวสุภาพร108 2.35หมอนกันทา ธบ.730802/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)

25/09/61
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5334280330  นางสาวสุธาทิพย109 2.18สืบนุช ธบ.730684/2561 "พิเศษ2553/1

"  5534280039  นายสกล110 2.48เสียงเสนาะ ธบ.730687/2561 "2555/1

"  5554280079  นางสาววรรณพร111 2.89เทียนรอด ธบ.730688/2561 "2555/1

"  5654280155  วาท่ีรอยตรีหญิงฉัตรปราณี112 2.27ปนแกว ธบ.730692/2561 "2556/1

"  5654280158  นายไกรสิทธิ์113 2.62แสนโพธิ์ ธบ.730693/2561 "2556/1

"  5654280167  นางสาวรตนภทัร114 2.30เชือ้ตาออน ธบ.730694/2561 "2556/1

"  5754280229  นางสาวจินตนา115 3.46โยรัมย ธบ.730803/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754280251  นางสาวศิริณี116 2.75คํามาเครือ ธบ.730804/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชาการบัญช ี(บช.บ.)
"  5755273167  นางสาววไิลรัตน1 2.48สองประโคน ธบ.830159/2561 "พิเศษ2557/1

"  5755273168  นายภทัรลดา2 2.53เจือกุดขม้ิน ธบ.830160/2561 "2557/1

"  5755273169  นางสาวกัญนิกา3 3.42กาญจนกฤต ธบ.830161/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5755273170  นางสาววรรณิภา4 2.56ภคูรองตา ธบ.830162/2561 "2557/1

"  5755273172  นางสาวชมนภสั5 2.67แสงสอาด ธบ.830163/2561 "2557/1

"  5755273174  นางสาวขวญัใจ6 2.21ขานดี ธบ.830164/2561 "2557/1

"  5755273175  นางสาววลัยา7 2.26สุขสาสนี ธบ.830165/2561 "2557/1

"  5755273176  นางอารีย8 2.84ไทยเจริญ ธบ.830166/2561 "2557/1

"  5755273177  นางสาวฐิตฎิารัตน9 2.68จันทรชางทอง ธบ.830167/2561 "2557/1

"  5755273178  นางสาวแอน10 2.77สุขเกตุ ธบ.830168/2561 "2557/1

"  5755273179  นางสาวจิตตราภรณ11 3.01นวลปนยอง ธบ.830169/2561 "2557/1

"  5755273180  นางสาวพรยุภา12 3.38กุตนั ธบ.830170/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5755273184  นางสาวนิภาวรรณ13 2.41ดวงมณี ธบ.830171/2561 "2557/1

"  5755273185  นางสาวนิภาพร14 2.99แกวทัต ธบ.830172/2561 "2557/1

"  5755273186  นางสาวบุษบา15 2.60ไมออน ธบ.830173/2561 "2557/1

"  5755273187  นางสาวกาญจนา16 2.27บุญสวาย ธบ.830174/2561 "2557/1

"  5755273188  นางสาวพนาวลัย17 2.22ลือจันดา ธบ.830175/2561 "2557/1

"  5755273189  นางสาวเนตรนภา18 2.61แซล้ิม ธบ.830176/2561 "2557/1

"  5755273190  นางสาวอริษา19 2.36ทองดี ธบ.830177/2561 "2557/1

"  5755273191  นางนภสันันท20 2.46เสมรบุณย ธบ.830178/2561 "2557/1

"  5755273193  นางสาวสุดารัตน21 3.36พรมศาลา ธบ.830179/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5755273194  นางสาวทิพยรัตน22 2.58ม่ิงโสดา ธบ.830180/2561 "2557/1
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หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญช ี(บช.บ.)
"  5755273195  นางสาวชตุมิา23 2.13สวสัดิภาพ ธบ.830181/2561 "พิเศษ2557/1

"  5755273196  นางสาวทัศพร24 3.26พละศักด์ิ ธบ.830182/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5755273197  นางสาวอณัญญา25 3.31วณัณพงษกูล ธบ.830183/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5755273198  นางสาวอรนุช26 2.94ทะเลิงรัมย ธบ.830184/2561 "2557/1

"  5755273199  นางสาวชลธิชา27 2.58พวงทอง ธบ.830185/2561 "2557/1

"  5755273244  นางสาวดวงใจ28 2.39เพียมา ธบ.830186/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัสอง
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530003  นายสรรเสริญ1 3.56ฉายรัศมีกุล ธบ.430129/2561 "พิเศษ2556/1

"  5636530011  นางสาวแพรวนภา2 3.57วรพงษ ธบ.430130/2561 "2556/1

"  5636530015  นายวรวุฒิ3 3.58ชาลีเครือ ธบ.430131/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530007  ดาบตาํรวจมนตรี1 3.33พรหมเพรา ธบ.430132/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2556/1

"  5636530012  นายนิวตัิ2 3.20คุณอนันต ธบ.430133/2561 "2556/1

"  5636530013  นายธนธรณ3 2.99จิรโรจน ธบ.430134/2561 "2556/1

"  5636530014  นายธฤษ4 3.22กลางยะแสนย ธบ.430135/2561 "2556/1

"  5636530016  นางชรินทรญา5 2.86มูลทรัพย ธบ.430136/2561 "2556/1

"  5636530018  นางสาวศิรัญฐดา6 2.88ก่ิงภหิูน ธบ.430137/2561 "2556/1

"  5636530019  นายภานุพงค7 2.87สาวนันา ธบ.430138/2561 "2556/1

"  5636530020  นางสาวจันทรจิรา8 2.70รังสูงเนิน ธบ.430139/2561 "2556/1

"  5636530022  สิบเอกกฤษธน9 3.20สุขสงวน ธบ.430140/2561 "2556/1

"  5636530026  นางสาวจิตตวดี10 2.88ทาหาญ ธบ.430141/2561 "2556/1

"  5636530029  นายวรีภัทร11 2.73มวงสมัย ธบ.430142/2561 "2556/1

"  5636530030  นายอนุพงศ12 2.64มวงสมัย ธบ.430143/2561 "2556/1

"  5636530032  จาสิบเอกจักรพันธ13 2.63ลักษณะโต ธบ.430144/2561 "2556/1

"  5636530042  จาเอกภทัรเศรษฐ14 3.38ทรงกล่ิน ธบ.430145/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5636530044  นางสาวศิริรัตน15 2.72อินกองงาม ธบ.430146/2561 "2556/1

"  5636530046  นายปยะ16 2.83แชมชอย ธบ.430147/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชรีายชือ่ผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศกึษา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปรญิญาบัตร วันท่ี 3 กันยายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พจิารณาเสนอการใหปรญิญาบัตร วันท่ี 8 สงิหาคม 2561

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5637254004  นางสาวกานตพิชชา1 3.49ไชยวงศ ธบ.530009/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2556/2

"  5637254005  นางสาวสุกัญญา2 3.26เสนาการ ธบ.530010/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/2

"  5637254006  นางสาวนราภรณ3 3.41สนสูง ธบ.530011/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/2

"  5637254023  นางสาวสุจิตรา4 2.65นาคทอง ธบ.530012/2561 "2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/09/61


