
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5742210021  นางสาวบัวสอน1 3.32วงคภักดี ธบ.330073/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5742210007  นางสาวกาญจนา1 2.73แกวมาเรียน ธบ.330076/2561 "ปกติ2557/1

"  5742210008  นายจิรายุส2 2.84พรหมสุวรรณ ธบ.330077/2561 "2557/1

"  5742210009  นางสาวพัชนิดา3 2.84เดชบุญ ธบ.330078/2561 "2557/1

"  5742210011  นายณิชกุล4 2.81แซพาน ธบ.330079/2561 "2557/1

"  5742210020  นางสาวอารยา5 2.43มีแกว ธบ.330080/2561 "2557/1

"  5742210026  นางสาวมาศสุภา6 2.37อยูสวัสด์ิ ธบ.330081/2561 "2557/1

"  5742210028  นางสาวประภาพร7 2.70คําไทย ธบ.330082/2561 "2557/1

"  5742210034  นายณัฐพล8 2.57พรมจารีย ธบ.330083/2561 "2557/1

"  5742210035  นางสาวจุฑามาศ9 2.55จิตรโสม ธบ.330084/2561 "2557/1

"  5742210036  นางสาวเกวลิน10 2.64ลํานวล ธบ.330085/2561 "2557/1

"  5742210038  นางสาวเพ็ญนภา11 2.23เข็มขาว ธบ.330086/2561 "2557/1

"  5742210093  นางสาวพนมวรรณ12 2.96จงลือชา ธบ.330087/2561 "2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  (ศศ.บ.)
"  5442260023  นางสาวสุภาพร13 2.15แทนทอง ธบ.330074/2561 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5642320016  นางสาวจุฑามาศ14 2.28สงศิริ ธบ.330075/2561 "ปกติ2556/1

"  5742320040  นางสาวซูไรยา15 2.70กาเซ็ง ธบ.330088/2561 "2557/1

"  5742320041  นายภาสกร16 2.59ตุยภูเวียง ธบ.330089/2561 "2557/1

"  5742320061  นางสาวปทมา17 2.82ระวิโรจน ธบ.330090/2561 "2557/1

"  5742320062  นางสาวสุภาวดี18 2.64นราทร ธบ.330091/2561 "2557/1

23/03/61



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5643430004  นางสาวทิวาพร1 2.74สยนานนท ธบ.230012/2561 "ปกติ2556/1

"  5643430008  นางสาวปทมพร2 2.36บรรเทิงใจ ธบ.230013/2561 "2556/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470016  นายชาคริต3 2.23อนุกูลศักด์ิ ธบ.230014/2561 "ปกติ2556/1

"  5643470024  นายกมล4 3.03ธรรมากรธนสาร ธบ.230015/2561 "2556/1

"  5643470037  นางสาวนรินธร5 2.68โกธรรม ธบ.230016/2561 "2556/1

"  5643470066  นางสาวศิริรส6 2.92มูลขุนทด ธบ.230017/2561 "2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5643482037  นายฤทธิ์ธา7 2.20เย็นสําราญ ธบ.230018/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5643501013  นายกัมปนาจ8 2.15กฤษกรกุลปรียา ธบ.230019/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5744271047  นายธนารักษ1 3.01คงรักษ ธบ.730357/2561 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272022  นายปฎิภาณ2 2.32ตันเอ่ียม ธบ.730358/2561 "ปกติ2557/1

"  5744272035  นายนิพิฐพนธ3 2.53เพ่ิมจิระพานิช ธบ.730359/2561 "2557/1

"  5744272053  นางสาวทิพยเกษร4 2.88แกนเรณู ธบ.730360/2561 "2557/1

"  5744272070  นายวรชาติ5 2.52สิริพิชิตศุภผล ธบ.730361/2561 "2557/1

"  5744272073  นางสาวอรปรียา6 2.35นิคงรัมย ธบ.730362/2561 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277007  นางสาวรัชพร7 2.48วงษรัตนะ ธบ.730347/2561 "ปกติ2556/1

"  5644277037  นางสาวปยนุช8 2.07พูนสวัสด์ิ ธบ.730348/2561 "2556/1

"  5644277060  นายสุรชัย9 2.56จันทเขต ธบ.730349/2561 "2556/1

"  5644277082  นางสาวปรียา 10 2.34ศรีเมือง ธบ.730350/2561 "2556/1

"  5764277007  นายรุงโรจน11 2.08เกตุแกว ธบ.730386/2561 "2557/1

"  5864277006  นางสาววิมลรัตน12 3.35รักขันโท ธบ.730387/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5864277009  นายอาทิตย13 3.01ปองสอน ธบ.730388/2561 "2558/1

"  5864277010  นายภัทรกร14 2.92ผองสุภา ธบ.730389/2561 "2558/1

"  5864277012  นายจารุวิทย15 2.71สุขสังขาร ธบ.730390/2561 "2558/1

"  5864277013  นายชัยมงคล16 2.99เปงใส ธบ.730391/2561 "2558/1

"  5864277014  นายทวีศักดิ์17 2.50แสงทินกร ธบ.730392/2561 "2558/1

"  5864277015  นายศตายุ18 2.90โมกเกษม ธบ.730393/2561 "2558/1

"  5864277016  นายสุพรรณโรจน19 2.35บุญปองหา ธบ.730394/2561 "2558/1

"  5864277019  นางสาวพจมาลย20 2.86ชนะสินธุ ธบ.730395/2561 "2558/1

"  5864277020  นางสาวกานแกว21 3.08อินทรแกว ธบ.730396/2561 "2558/1

"  5864277022  นายสิทธิชัย22 2.35แซโงว ธบ.730397/2561 "2558/1

23/03/61
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5864277026  นายนันทพัทธ23 3.10แสงงาม ธบ.730398/2561 "ปกติ2558/1

"  5864277029  นางสาวภัณฑิรา24 2.92พุมทับทิม ธบ.730399/2561 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280085  นายนรินทร25 2.01สุดใจ ธบ.730351/2561 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5644283078  นายจิระพงศ26 2.15แดงเนียม ธบ.730352/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273061  นางสาวดารณี1 2.36กอมย่ี ธบ.830032/2561 "ปกติ2556/1

"  5745273033  นางสาวชนินันท2 2.29เรืองเอี่ยม ธบ.830040/2561 "2557/1

"  5745273070  นายคุณานนตน3 2.25หามนตรี ธบ.830041/2561 "2557/1

"  5745273112  นางสาวสไมภรณ4 2.02ชะบา ธบ.830042/2561 "2557/1

"  5745273114  นางสาวธิดากานต5 2.16วรรณพฤกษ ธบ.830043/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530047  นายสุรศักด์ิ1 3.69ตรีเพ็ชรรัตน ธบ.430027/2561 "ปกติ2557/1

"  5746530056  นางสาวอารีวรรณ2 3.62พัสดุ ธบ.430028/2561 "2557/1

"  5746530149  นางสาวขนิษฐา3 3.82เอ้ียงกันหา ธบ.430029/2561 "2557/1

"  5746530184  นายอังกูร4 3.64กิจรักษา ธบ.430030/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530033  นางสาวสุวิมล1 3.34แจมจํารัส ธบ.430031/2561 "ปกติ2557/1

"  5746530037  นางสาวพรนภา2 3.58ภาวจันทึก ธบ.430032/2561 "2557/1

"  5746530063  นายณัฐพัฒน3 3.54สุพล ธบ.430033/2561 "2557/1

"  5746530064  นางสาวกมลทิพย4 3.31มีหาดยาย ธบ.430034/2561 "2557/1

"  5746530087  นางสาวกนกพร5 3.55วงษชัย ธบ.430035/2561 "2557/1

"  5746530091  นางสาวทิพยนภานัญ6 3.37เจริญรุงโรจนฤดี ธบ.430036/2561 "2557/1

"  5746530108  นายชยุตพงศ7 3.57แตมมณี ธบ.430037/2561 "2557/1

"  5746530116  นางสาวนันทกมล 8 3.35สิงขโรทัย ธบ.430038/2561 "2557/1

"  5746530141  นางสาวณิชาภัทร9 3.26สารีสุข ธบ.430039/2561 "2557/1

"  5746530181  นางสาวสุชานาฎ10 3.47ประทุมวงษ ธบ.430040/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5646530004  นายพิศุทธิ์1 2.01เฉยวัฒนะ ธบ.430043/2561 "ปกติ2556/1

"  5746530024  นายสิรวิชญ2 2.15บริสุทธิ์สวัสดิ์ ธบ.430044/2561 "2557/1

"  5746530025  นายกันตพัฒน3 3.11กระสินธุ ธบ.430045/2561 "2557/1

"  5746530026  นายณัฐนนท4 2.69ถมยาแกว ธบ.430046/2561 "2557/1

"  5746530027  นางสาวหทัยชนก5 2.92อุณวงค ธบ.430047/2561 "2557/1

"  5746530029  นายปฐวีกานต6 3.27นิลเภตรา ธบ.430048/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5746530031  นางสาวพิชชานันท7 3.28แซตัน ธบ.430049/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5746530035  นางสาวมณฑา8 3.01มีศรี ธบ.430050/2561 "2557/1

"  5746530036  นางสาวแสงแข9 2.95จันทวี ธบ.430051/2561 "2557/1

"  5746530038  นางสาวพราว10 2.60พ่ึงทอง ธบ.430052/2561 "2557/1

"  5746530040  นายพิมา11 2.41นกสกุล ธบ.430053/2561 "2557/1

"  5746530043  นางสาวบุปผาทิพย12 2.60มีแสง ธบ.430054/2561 "2557/1

"  5746530044  นางสาวสุรีรัตน13 2.99นามเรือง ธบ.430055/2561 "2557/1

"  5746530048  นางสาวประกายดาว14 2.74นราวงค ธบ.430056/2561 "2557/1

"  5746530049  นางสาวสุดารัตน15 2.37ศิลาเลิศ ธบ.430057/2561 "2557/1

"  5746530050  นางสาวจุฑามาศ16 2.90จันทรเชียร ธบ.430058/2561 "2557/1

"  5746530051  นายศุภกฤต17 2.33สุริวงศ ธบ.430059/2561 "2557/1

"  5746530052  นายเอกลักษณ18 2.73ฉิมขันธ ธบ.430060/2561 "2557/1

"  5746530053  นางสาวอนุสรา19 2.76อภิชวกุล ธบ.430061/2561 "2557/1

"  5746530055  นางสาวดวงกมล20 2.47พุมบางแกว ธบ.430062/2561 "2557/1

"  5746530058  นางสาวณัฐญา21 2.61หอมร่ืน ธบ.430063/2561 "2557/1

"  5746530059  นางสาวจันทรเพ็ญ22 2.62ตุมทอง ธบ.430064/2561 "2557/1

"  5746530060  นายเตชิต23 2.72น่ิมสุวรรณ ธบ.430065/2561 "2557/1

"  5746530065  นางสาววิราพร24 3.20สีสาน ธบ.430066/2561 "2557/1

23/03/61



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530067  นางสาวนํ้าฝน25 3.07แสงสด ธบ.430067/2561 "ปกติ2557/1

"  5746530068  นายสุทธิภัทร26 2.50แสนชมภู ธบ.430068/2561 "2557/1

"  5746530070  นางสาวภัคจิรา27 2.54ใจอารี ธบ.430069/2561 "2557/1

"  5746530074  นางสาวนภัสสร28 2.74บุญตา ธบ.430070/2561 "2557/1

"  5746530079  นางสาวนาตยา29 3.26หลินมา ธบ.430071/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5746530080  นางสาวนุชจรี30 2.54พันกลาง ธบ.430072/2561 "2557/1

"  5746530081  นายวุฒิพงษ31 2.45คงแถลง ธบ.430073/2561 "2557/1

"  5746530086  นางสาวชุดาพร32 3.08พวงทอง ธบ.430074/2561 "2557/1

"  5746530088  นายสุวัฒน33 2.36น่ิมนวลดี ธบ.430075/2561 "2557/1

"  5746530092  นายวัฒนา34 2.77พูลธนพันธ ธบ.430076/2561 "2557/1

"  5746530096  นายสุธี35 2.86จารุสาร ธบ.430077/2561 "2557/1

"  5746530100  นายจักรพล36 3.04รักโคตร ธบ.430078/2561 "2557/1

"  5746530101  นางสาวพรนภา37 3.08ชูกล่ิน ธบ.430079/2561 "2557/1

"  5746530102  นายนฤปนาท38 2.61ธนรักษโยธิน ธบ.430080/2561 "2557/1

"  5746530103  นายดิศยพงศ39 2.18เพ่ิมดี ธบ.430081/2561 "2557/1

"  5746530106  นางสาวสุดารัตน40 2.57อินทรีย ธบ.430082/2561 "2557/1

"  5746530109  นางสาวจารุวรรณ41 2.87กังรวมบุตร ธบ.430083/2561 "2557/1

"  5746530110  นางสาวหฤทัย42 2.99อุปถัมภ ธบ.430084/2561 "2557/1

"  5746530113  นางสาวพรไพลิน43 2.80บึงจันทร ธบ.430085/2561 "2557/1

"  5746530117  นางสาวสราญฤดี44 2.79ดีกาว ธบ.430086/2561 "2557/1

"  5746530129  นายวัลรพ45 2.33กําทอง ธบ.430087/2561 "2557/1

"  5746530135  นางสาวพันธมาศ46 3.52ยืนยงชัย ธบ.430088/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5746530143  นางสาววารุณี47 3.22มีสนาม ธบ.430089/2561 "2557/1

"  5746530145  นางสาวศศิธร48 2.70สุภาพันธ ธบ.430090/2561 "2557/1

23/03/61



- 3 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530146  นางสาวพรรณพัชร49 2.79ล่ิมม่ัน ธบ.430091/2561 "ปกติ2557/1

"  5746530148  นางสาวสุภาวรรณ50 2.94สีขาว ธบ.430092/2561 "2557/1

"  5746530151  นายอัฐฐิวัฒน51 2.40ดิษโร ธบ.430093/2561 "2557/1

"  5746530154  นางสาววันวิสา52 3.18ตรีพงศไพศาล ธบ.430094/2561 "2557/1

"  5746530164  นายสุทธิพงษ53 2.94เกตพันธ ธบ.430095/2561 "2557/1

"  5746530165  นายธีระพงศ54 3.00ชีวะเปนสุข ธบ.430096/2561 "2557/1

"  5746530173  นางสาวลีลาวดี55 2.55น่ิมโอด ธบ.430097/2561 "2557/1

"  5746530175  นางสาววัชรีวรรณ56 2.75แกววิชิต ธบ.430098/2561 "2557/1

"  5746530179  นายยุทธนา57 2.95ตีรถะ ธบ.430099/2561 "2557/1

"  5746530182  นายวัชรพร58 3.00มหาโคตร ธบ.430100/2561 "2557/1

"  5746530185  นายอัฟดอล59 2.33หาญจิตร ธบ.430101/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5647254005  นายสหรัฐ1 2.02ปงทิ ธบ.530001/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5648301010  นางสาวรัตนา1 3.25เหมรัตนพันธ ธบ.930010/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2556/1

"  5648301036  นางสาวสุภาภรณ2 2.45จําปาศรี ธบ.930011/2561 "2556/1

"  5648301048  นางสาวนงนุช3 2.85แซหาน ธบ.930012/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291039  นายวีระศักด์ิ1 2.28อุทกะพันธุ ธบ.1130103/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5863482002  นางสาวสมฤดี1 2.79สุวรรณ ธบ.1230152/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5433711023  นายสุรศักด์ิ1 2.66ชุนทร ธบ.230011/2561 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5654271001  นางสาวบุญญฉัตร1 3.04บุญหนา ธบ.730353/2561 "พิเศษ2556/1

"  5654271027  นางสาวจุฑาภรณ2 2.26ปวงสุข ธบ.730354/2561 "2556/1

"  5654271041  นางชัญญาภัค3 2.45ภูแกนจันทร ธบ.730355/2561 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272133  นายสิทธิพงศ4 2.88อยูญาติวงศ ธบ.730363/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754272136  นางสาวธนาภรณ5 2.50อะตะนะจิตร ธบ.730364/2561 "2557/1

"  5754272165  นางสาวปณิชา6 2.66แตงเรือง ธบ.730365/2561 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277158  นางสาวสุณีลักษ7 2.34แกวดวง ธบ.730356/2561 "พิเศษ2556/1

"  5754277002  นางสาวกัญญา8 3.12แปลงงาม ธบ.730366/2561 "2556/3

"  5754277009  นางสาวแสงเทียน9 2.65อํ่าดิษฐ ธบ.730367/2561 "2556/3

"  5754277018  นางสาวสรอยสุรินทร10 2.71โยเรือง ธบ.730368/2561 "2556/3

"  5754277032  วาที่รอยตรีหญิงวิรุณาทิตย11 2.99อุดม ธบ.730369/2561 "2556/3

"  5754277039  นายธราเทพ12 2.70มอญเจริญ ธบ.730370/2561 "2556/3

"  5754277041  นายอรรถพล13 3.01สมใจ ธบ.730371/2561 "2556/3

"  5754277045  นายสิทธิศักดิ์14 3.26ประคองสุข ธบ.730372/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/3

"  5754277046  นางสาวภัทรานิษฐ15 2.40คําล้ิว ธบ.730373/2561 "2556/3

"  5754277051  นางสาวนาราภรณ16 2.84พุมทรัพย ธบ.730374/2561 "2556/3

"  5754277053  นางสาวนีรญา17 3.37ลาชูกร ธบ.730375/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/3

"  5754277054  นางสาวอรุณรัตน18 2.38โนรีสมบัติ ธบ.730376/2561 "2556/3

"  5754277055  นางสาวกุลนิจฐ19 2.44แกวสีเอ่ียม ธบ.730377/2561 "2556/3

"  5754277181  นายวีรเดช20 3.05นาทองบอ ธบ.730378/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280030  นายภานุวัฒน21 2.49มะอาจเลิศ ธบ.730346/2561 "พิเศษ2555/1

23/03/61



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5754280043  นางสาวณัฎชญาภรณ22 3.04วิเชียรบริรักษ ธบ.730379/2561 "พิเศษ2556/3

"  5754280046  นายสมชาย23 2.93ชํานาญ ธบ.730380/2561 "2556/3

"  5754280098  นางสาวพิกุลทอง24 2.40สมพงษ ธบ.730381/2561 "2557/1

"  5754280117  นายธนกฤต25 2.94พงษอุดธา ธบ.730382/2561 "2557/1

"  5754280120  นางสาวนวรัตน26 3.10ขุนเณร ธบ.730383/2561 "2557/1

"  5754280125  นางสาวภัทรา27 2.63สุดศิลา ธบ.730384/2561 "2557/1

"  5754280127  นางสาวพัชรา28 2.38คํามาตย ธบ.730385/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5655273021  นางสาวสุพัตรา1 2.87เท่ียงธรรม ธบ.830033/2561 "พิเศษ2556/1

"  5655273022  นางสาวพิมลพรรณ2 2.38พนาลี ธบ.830034/2561 "2556/1

"  5655273047  นางสาวสกุณา3 2.63หมัดรัง ธบ.830035/2561 "2556/1

"  5655273140  นางสาวภคมน4 2.65ชวยปุน ธบ.830036/2561 "2556/1

"  5655273156  นางสาวณัฐชญาดา5 2.21เคนปดตา ธบ.830037/2561 "2556/1

"  5655273166  นางสาวสุภาพร6 2.82บุญเกตุ ธบ.830038/2561 "2556/1

"  5655273230  นางสาวดวงกมล7 2.85ปล้ืมสวาสด์ิ ธบ.830039/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530029  นางสาวเชนิยา1 2.75ปุกจันทึก ธบ.430041/2561 "พิเศษ2555/1

"  5536530106  นางสาวโสรยา2 2.74เถาทิพย ธบ.430042/2561 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753480071  นายสุรศักด์ิ1 3.65วิเศษเสาร ธบ.1230118/2561 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 24 มกราคม 2561

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753480052  นายชิษณุพงศ1 2.59วิเชียรนอย ธบ.1230119/2561 "พิเศษ2556/3

"  5753480054  นายนรรถพร2 2.39ทองทา ธบ.1230120/2561 "2557/1

"  5753480055  นายวชิรา3 3.40เสมาเพชร ธบ.1230121/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.52"2557/1

"  5753480056  นายปยะวัฒน4 3.22โคตรพันธ ธบ.1230122/2561 "2557/1

"  5753480057  นายโอภาส5 3.63วิรัตน ธบ.1230123/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.83"2557/1

"  5753480058  นายสุริศักด์ิ6 3.17วงษชาติ ธบ.1230124/2561 "2557/1

"  5753480059  นายมานิตย7 2.75แปนทอง ธบ.1230125/2561 "2557/1

"  5753480060  นายวุฒิศักดิ์8 3.06หาดชัยภูมิ ธบ.1230126/2561 "2557/1

"  5753480061  นายแดนไทย9 2.93ใยแสง ธบ.1230127/2561 "2557/1

"  5753480062  นายทวีวัฒน10 3.34วยากรชัยนิตย ธบ.1230128/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.มีบางรายวิชาท่ีได"2557/1

"  5753480063  นายวุฒิชัย11 2.71พรมแกวตอ ธบ.1230129/2561 "2557/1

"  5753480065  นายสมพงษ12 3.70โคสมบูรณ ธบ.1230130/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.79"2557/1

"  5753480066  นายพีรเดช13 3.40พรนิคม ธบ.1230131/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.58"2557/1

"  5753480067  นายณัฐพล14 2.83สุขวิสุทธิ์ ธบ.1230132/2561 "2557/1

"  5753480068  นายณรงคศักด์ิ15 2.57ไชยคํา ธบ.1230133/2561 "2557/1

"  5753480069  นายพัทยา16 3.20บุญสุภา ธบ.1230134/2561 "2557/1

"  5753480070  นายปรัญชัย17 2.34กุลชาติ ธบ.1230135/2561 "2557/1

"  5753480072  นายจักรชัย18 3.12นิภาพัฒนชัย ธบ.1230136/2561 "2557/1

"  5753480073  นายธีรวัฒน19 3.30ควิโด ธบ.1230137/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.63"2557/1

"  5753480074  นายวรวัฒน20 2.75สําเนียงไพบูลย ธบ.1230138/2561 "2557/1

"  5753480075  นายศตวรรษ21 3.07เผามณี ธบ.1230139/2561 "2557/1

"  5753480076  นายธนิต22 2.76วรรณวงค ธบ.1230140/2561 "2557/1

"  5753480077  นายอิทธิกร23 2.80ธนไพฑูรย ธบ.1230141/2561 "2557/1

"  5753480078  นายมนูญ24 3.12เสมอหนา ธบ.1230142/2561 "2557/1

23/03/61



- 2 -

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753480079  นายวุฒิชัย25 3.42แหวนรํา ธบ.1230143/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 

ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.77"พิเศษ2557/1

"  5753480080  นายธีรภัทร26 2.27ชัยดี ธบ.1230144/2561 "2557/1

"  5753480081  นายวุฒิชัย27 2.92ทําแกว ธบ.1230145/2561 "2557/1

"  5753480082  นายพงษเทพ28 2.75ดวงแพง ธบ.1230146/2561 "2557/1

"  5753480086  นายสถาพร29 2.63ลอกทอง ธบ.1230147/2561 "2557/1

"  5753480087  นายโรจนิรันดร30 2.78วงศขันธ ธบ.1230148/2561 "2557/1

"  5753480088  นายสายัณห31 3.07พวงพ่ัวเพชร ธบ.1230149/2561 "2557/1

"  5753480089  นายฉลอง32 3.21ผุยเตชะ ธบ.1230150/2561 "2557/1

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753482195  นายสุทธิพงษ33 2.58บุญสถิตยกุล ธบ.1230151/2561 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5541101057  นางสาวรัตนาภรณ1 2.56ธนูศิลป ธบ.130002/2561 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5742251005  นางสาววาสนา1 3.61ฉัตรกระโทก ธบ.330092/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5742251009  นางสาวสาวิตรี1 3.54แหวศรี ธบ.330093/2561 "ปกติ2557/1

"  5742251018  นางสาวภาวินี2 3.29ประดิษฐเวฆินทร ธบ.330094/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5742251003  นายพุฒิพงษ1 2.79เฟองระบิล ธบ.330097/2561 "ปกติ2557/1

"  5742251004  นายปรัชญา2 2.95สุทธิจานุวัฒน ธบ.330098/2561 "2557/1

"  5742251006  นางสาวอุทุมภรณ3 3.46สมหมาย ธบ.330099/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742251007  นางสาวพัทชา4 3.00ศรีสดฤกษ ธบ.330100/2561 "2557/1

"  5742251010  นางสาวประภัสสร5 3.00พงษนิมิตร ธบ.330101/2561 "2557/1

"  5742251012  นายนนทนันท6 2.53วงศเกล้ียง ธบ.330102/2561 "2557/1

"  5742251013  นายณัฐพงศ7 3.31นิธิสุนทรปกฤต ธบ.330103/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742251014  นายธวัชชัย8 2.74สุขประดิษฐ ธบ.330104/2561 "2557/1

"  5742251015  นายณัฐพล9 2.94สมเดช ธบ.330105/2561 "2557/1

"  5742251016  นายครองคํา10 2.60สุพล ธบ.330106/2561 "2557/1

"  5742251020  นายเขมฐากร11 3.34เกิดเทศ ธบ.330107/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742251021  นางสาวสุวนันท12 3.36รุงทวีชัย ธบ.330108/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5742251024  นายทยากร13 2.94หรี่จา ธบ.330109/2561 "2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261019  นางสาวชรันดา14 2.51ศาสตรสูงเนิน ธบ.330095/2561 "ปกติ2556/1

"  5647261009  นางสาวดาราณี15 2.39จันทรสงเคราะห ธบ.330096/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5643430006  นายนิธิศ1 2.19ลายบัว ธบ.230021/2561 "ปกติ2556/1

"  5643430012  นายเดชฤทธ์ิ2 2.75ขามโนนวัด ธบ.230022/2561 "2556/1

"  5643430015  นางสาวปทิญณา3 2.77ตันเจริญ ธบ.230023/2561 "2556/1

"  5643430026  นางสาวธัญชนก4 2.36อรรถชัย ธบ.230024/2561 "2556/1

"  5643430027  นางสาวเบญจวรรณ5 2.97บัวใบ ธบ.230025/2561 "2556/1

"  5643430032  นางสาววิมลวรรณ6 2.98โพธิ์จันทร ธบ.230026/2561 "2556/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470060  นายรัฐพล7 2.81หลาออน ธบ.230027/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5744271035  นางสาวจีรนันท1 2.30ศรีมันตะ ธบ.730407/2561 "ปกติ2557/1

"  5744271037  นางสาววิภาวี2 2.35กองเสียง ธบ.730408/2561 "2557/1

"  5744271038  นายปภาวิชญ3 2.57กอยสุวรรณ ธบ.730409/2561 "2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5764272029  นายกานต4 2.52อินเทียน ธบ.730418/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5764277013  นายสมศักดิ์5 2.71บรรลือหาร ธบ.730419/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
"  5444280064  นายภัทรพงศ6 2.01ดีมาก ธบ.730401/2561 "ปกติ2554/1

"  5644280110  นางสาวจรรยา7 2.42แปงมูล ธบ.730404/2561 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5744283155  นายธนธรณ8 2.44เหมือนทัพ ธบ.730410/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530178  นางสาวสุภาภรณ1 2.58สอนสืบ ธบ.430102/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302017  นายวัชรพงศ1 2.75อรามเรืองสกุล ธบ.930013/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5742294104  นางสาวยุธิดา1 2.34ดวงตา ธบ.1130104/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5863482009  นายณัฐวุฒิ1 2.75จั่นเพ็ชร ธบ.1230153/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5433711066  นายอิทธิ1 2.94อารีศรีวัฒนาวงษ ธบ.230020/2561 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  4934272311  นางสาวอภิชญา1 2.31สองศรี ธบ.730400/2561 "พิเศษ2549/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277212  นายบัญชา2 2.14สุขธีรชัย ธบ.730405/2561 "พิเศษ2556/1

"  5754277014  นายกฤษดา3 2.46เจริญผิว ธบ.730411/2561 "2556/3

"  5754277016  นางสาวชลาลัย4 2.94แจมจํารัส ธบ.730412/2561 "2556/3

"  5754277025  นายเอกลักษณ5 3.14แนนหนา ธบ.730413/2561 "2556/3

"  5754277027  นางสาวละอองดาว6 2.44ทองพูน ธบ.730414/2561 "2556/3

"  5754277030  นางวิจิตรา7 2.68วงษเปรม ธบ.730415/2561 "2556/3

"  5754277043  นางสาวประนอม8 2.31กลอมจิต ธบ.730416/2561 "2556/3

"  5754277047  นายเมฆ9 2.23มักสัน ธบ.730417/2561 "2556/3

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280067  นางสาววนัสภรณ10 2.42ชัยอํานวยพงษ ธบ.730402/2561 "พิเศษ2555/1

"  5534280191  นางสาวเจนจิรา11 2.17เอ่ียมพลี ธบ.730403/2561 "2555/1

"  5654280003  นางสาวนํ้าฝน12 2.39เห็มวงษ ธบ.730406/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 5 มีนาคม 2561
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5655273089  นางสาวพรพิมล1 2.03บุญกลา ธบ.830044/2561 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

23/03/61
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