
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

"  5541030093  นายอรรถพล1 2.12มิ่งสกุล ธบ.130807/2561 "ปกติ2555/1

"  5641030108  นางสาวปวีณา2 2.54จีนเม็ง ธบ.130809/2561 "2556/1

"  5641030126  นายศักด์ิธงชัย3 2.84ผลวิริยชัย ธบ.130810/2561 "2556/1

"  5641030149  นางสาวกัญญารัตน4 2.17สุขเขียว ธบ.130811/2561 "2556/1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

"  5541101063  นางสาวประภัสสร5 2.78บัวคํา ธบ.130808/2561 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  5542210006  นางสาวชลธิชา1 2.06จําปาศรี ธบ.330117/2561 "ปกติ2555/1

"  5542210016  นางสาวแพรวพรรณ2 2.84เกิดไพบูลย ธบ.330118/2561 "2555/1

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.)

"  5742252002  นายศุภโชค3 3.14โลกวิทย ธบ.330122/2561 "ปกติ2557/1

"  5742252010  นายชัชวัฒน4 3.16ทาไธสงค ธบ.330123/2561 "2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  5642261016  นางสาวศิริรัตน5 2.57แกวทอง ธบ.330119/2561 "ปกติ2556/1

"  5642261044  นางสาวปภาวรินทร6 2.41แคทอง ธบ.330120/2561 "2556/1

"  5642261048  นางสาวชญชภัค7 2.68สุนทรดิษฐ ธบ.330121/2561 "2556/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)

"  5342291108  นายชนนทร8 2.14เฮงยี่ ธบ.330115/2561 "ปกติ2553/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  5742320056  นางสาวนิสาชล9 2.78เกิดหนองสังข ธบ.330124/2561 "ปกติ2557/1

"  5742320065  นางสาวอินทุอร10 2.80นาลาด ธบ.330125/2561 "2557/1

"  5742320067  นางสาวชุติภา11 2.58จิตแสง ธบ.330126/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5443430021  นายอภิเชษฐ1 2.44สวนดี ธบ.230040/2561 "ปกติ2554/1

"  5543430011  นางสาววารุณี2 2.74ลีเจริญเกียรติ ธบ.230042/2561 "2555/1

"  5643430001  นางสาวสุกัญญา3 2.64บํารุงพงษ ธบ.230045/2561 "2556/1

"  5643430016  นายวีรพล4 2.58ต้ังอภิรมยโยธา ธบ.230046/2561 "2556/1

"  5643430017  นายวิทยา5 2.96อุดมศักดิ์ ธบ.230047/2561 "2556/1

"  5643430019  นายวสุวัต6 2.51ชัยนะเลิศวงศ ธบ.230048/2561 "2556/1

"  5643430021  นางสาวทัศพร7 2.58เจียวทาไม ธบ.230049/2561 "2556/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5343470006  นายวิโรจน8 2.72แซโคว ธบ.230037/2561 "ปกติ2553/1

"  5343470537  นายธนพล9 2.37ภิญโญวิทยะกูล ธบ.230038/2561 "2553/1

"  5343470599  นายมาโนชย10 2.38สองสมาน ธบ.230039/2561 "2553/1

"  5543470020  นายพัฒนเศรษฐ11 2.84ขํากรัด ธบ.230043/2561 "2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา) (วท.บ.)

"  5643480004  นายเสรีพงษ12 2.68ช่ืนเจริญ ธบ.230050/2561 "ปกติ2556/1

"  5643480006  นายชัชวาลย13 2.30ทองสิมา ธบ.230051/2561 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5443711023  นายบงกช14 2.16กล่ันวารี ธบ.230041/2561 "ปกติ2554/1

"  5543711009  นางสาวณัฐรัตน15 2.55รัตนวิกล ธบ.230044/2561 "2555/1

"  5643711018  นายภัทรวิทย16 2.27ชิดพังเทียม ธบ.230052/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  5644272022  นายศิวนัฐ1 2.30อภัยวงค ธบ.730453/2561 "ปกติ2556/1

"  5744272027  นางสาวฐิติกา2 2.79ศรีไสย ธบ.730461/2561 "2557/1

"  5744272064  นางสาวปาริฉัตร 3 2.24ภูเสือ ธบ.730462/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)

"  5744276003  นายเกียรต์ิวิชญ4 2.60จันทรภูโดม ธบ.730463/2561 "ปกติ2557/1

"  5744276018  นางสาวอรนลิน5 2.43แดงเรือง ธบ.730464/2561 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5644277001  นายสุรัช6 2.79สวนมาลัย ธบ.730454/2561 "ปกติ2556/1

"  5644277017  นางสาววาสนา7 2.18จันทะมิตร ธบ.730455/2561 "2556/1

"  5864277003  นางสาวสุวันดี8 2.21แดงเอม ธบ.730476/2561 "2558/1

"  5864277004  นางสาวธนิษฐา9 2.97สวัสด์ิดวง ธบ.730477/2561 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5744280129  นางสาวสุมินตรา10 2.51นันตะสงค ธบ.730465/2561 "ปกติ2557/1

"  5744280172  นางสาวลัดดาวรรณ11 2.25สาตรหิรัญ ธบ.730466/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  5644283022  นางสาวปภานัน12 2.42ออนพันธ ธบ.730456/2561 "ปกติ2556/1

"  5644283091  นายธีรวัฒน13 2.12อนันตชัยแกว ธบ.730457/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  5745273007  นางสาวสุวรรณา1 2.25ไกรสร ธบ.830051/2561 "ปกติ2557/1

"  5745273081  นางสาววารี2 2.04ศิริจํารัส ธบ.830052/2561 "2557/1

"  5745273116  นางสาวจริยา3 2.69ไปดง ธบ.830053/2561 "2557/1

"  5745273126  วาที่รอยตรีปรีชา4 2.04เตะวงษสมุทร ธบ.830054/2561 "2557/1

"  5745273138  นางสาวอรอนงค5 2.47สุริยันต ธบ.830055/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5746530002  นายณัฐพงศ1 2.09อินนาค ธบ.430109/2561 "ปกติ2557/1

"  5746530023  นายปฏิภาณ2 2.04สีมาตย ธบ.430110/2561 "2557/1

"  5746530121  นางสาวมนทกานต3 2.50ภมรคล ธบ.430111/2561 "2557/1

"  5746530156  นายชูเกียรติ4 2.41บุบผาชาติ ธบ.430112/2561 "2557/1

"  5746530194  นายวัชรา5 2.13สมรทอง ธบ.430113/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5348301508  นายประกิติชัย1 2.27กลัดกันแสง ธบ.930014/2561 "ปกติ2553/1

"  5348301518  นายจตุพล2 2.43พงศเสนา ธบ.930015/2561 "2553/1

"  5348301520  นายสุทธิพงษ3 2.58แสงประสิทธิ์ ธบ.930016/2561 "2553/1

"  5348301524  นางสาวสุนันทา4 2.62แกวสีออน ธบ.930017/2561 "2553/1

"  5648301053  นายโอภาส5 2.51อังวรกุล ธบ.930018/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  5642291110  นายอับดุลอาซีส1 2.45ไทรทอง ธบ.1130106/2561 "ปกติ2556/1

"  5742291144  นายอภิวัฒน2 2.23ชัยชนะ ธบ.1130107/2561 "2557/1

"  5742291179  นางสาวจีรวัฒน3 2.65จันตะเคียน ธบ.1130108/2561 "2557/1

"  5742291200  นางสาวปณิฏฐา4 2.40ปญญา ธบ.1130109/2561 "2557/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  5742294029  นางสาวสุภาวรรณ5 2.14เลิศพันธ ธบ.1130110/2561 "ปกติ2557/1

"  5742294049  นายบุญฤทธิ์6 2.22พวงจําป ธบ.1130111/2561 "2557/1

"  5742294107  นายพีรวัส7 2.29บุญสิน ธบ.1130112/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)

"  5532290029  นายอลงกรณ1 2.73อภิวัฒนไพฑูรย ธบ.330116/2561 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5534277001  นายตอศักด์ิ1 3.41ศักด์ิพิชัยสกุล ธบ.730440/2561 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  5754272126  นางสาวสใบทอง1 2.73ศรซาย ธบ.730467/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754272148  นางสาวปญสุดาพรรณ2 3.25สังวาลยไพร ธบ.730468/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754272155  นายณัฐวีร3 3.71แซโงว ธบ.730469/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754272158  นางสาวทิพยวรรณ4 3.15มั่นเศรษฐวิทย ธบ.730470/2561 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5534277002  นายสุวิจักขณ5 2.91รัตนประทีปทอง ธบ.730442/2561 "พิเศษ2555/1

"  5534277005  นายเมธี6 2.83ศรีมานะ ธบ.730443/2561 "2555/1

"  5534277009  นายสิทธิชัย7 3.06สุขโยธินธรรม ธบ.730444/2561 "2555/1

"  5534277021  นายคมไผ8 2.62วรรณวงศ ธบ.730445/2561 "2555/1

"  5534277022  นายนพพล9 2.48มหายศ ธบ.730446/2561 "2555/1

"  5534277024  นางสาวปราวีรัตน10 3.00ปตตะเน ธบ.730447/2561 "2555/1

"  5534277025  นางสาวสุรางคณา11 2.54เทียนทอง ธบ.730448/2561 "2555/1

"  5534277031  นายจุมพลภัทร12 2.91ไชยเสนา ธบ.730449/2561 "2555/1

"  5534277033  นายปน13 2.93พูลปติ ธบ.730450/2561 "2555/1

"  5534277034  นางสาวศิริพร14 3.15พลมีเดช ธบ.730451/2561 "2555/1

"  5534277040  นายศราวุธ15 2.95บุญพิทักษ ธบ.730452/2561 "2555/1

"  5654277171  นางสาวนํ้าฝน16 2.32สุพร ธบ.730458/2561 "2556/1

"  5754277287  นายณฉัตร17 2.81เพศสุวรรณ ธบ.730471/2561 "2557/2

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)

"  5434280114  นางสาวพนิดา18 2.54ศรีอาราม ธบ.730441/2561 "พิเศษ2554/1

"  5654280010  สิบเอกสรรพาวุธ19 2.62ศรีทัศน ธบ.730459/2561 "2556/1

"  5654280026  นายวิชาญ20 2.81ฉิมสุข ธบ.730460/2561 "2556/1

"  5754280094  นางสาวมนวิตรา21 2.91อินทรสวัสดิ์ ธบ.730472/2561 "2557/1

"  5754280114  นางสาวเสาวลักษณ22 3.25ภิภาคภูมิ ธบ.730473/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

15/06/61



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)

"  5754280116  นางสาวชูจิตต23 3.12สรอยทรัพย ธบ.730474/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754280245  นายเอกชัย24 2.38จันทรมา ธบ.730475/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  5535273006  นางสาวจันทรทิพย1 2.11สมแกว ธบ.830048/2561 "พิเศษ2555/1

"  5655273048  นายณัฐพล2 2.14แรเพ็ชร ธบ.830049/2561 "2556/1

"  5655273213  นางสาวเสาวลักษณ3 2.08บุญหลา ธบ.830050/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 เมษายน 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มิถุนายน 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5536530011  นางสาวชิดชนก1 2.83วังลําพึง ธบ.430107/2561 "พิเศษ2555/1

"  5536530036  นางสาวธารทิพย2 2.65ดงเย็น ธบ.430108/2561 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

15/06/61


