
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5441010078  นางสาวสุจิตรา1 2.80สุทนต ธบ.130003/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5141030007  นางสาววารุณี2 2.63นิสยันต ธบ.130002/2560 "ปกติ2551/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5642210070  นายสุภัค1 3.34จังหวะเลิศ ธบ.330014/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5642320019  นางสาวจุไรรัตน2 3.45นองเนือง ธบ.330013/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5642210053  นางสาวอภิรมยฤดี1 2.91จันทนแดง ธบ.330019/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5642251001  นางสาวเบญจวรรณ2 3.13พาเวียง ธบ.330020/2560 "ปกติ2556/1

"  5642251002  นางสาวสุนิดา3 2.80มีอํามาตย ธบ.330021/2560 "2556/1

"  5642251003  นายอภิลาศ4 2.95อ่ิมจิตต ธบ.330022/2560 "2556/1

"  5642251004  นางสาวเจนจิรา5 3.32ขอสุข ธบ.330023/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
ปริญญาตรี มีเกรด D

"2556/1

"  5642251005  นางสาวจริยา6 3.22ซอนกล่ิน ธบ.330024/2560 "2556/1

"  5642251006  นางสาวชนนิกานต7 3.08เขื่อนแกว ธบ.330025/2560 "2556/1

"  5642251007  นางสาวธัญเรศ8 3.01ทองสรรค ธบ.330026/2560 "2556/1

"  5642251008  นางสาวนุชรีย9 3.08สุขนันทศักด์ิ ธบ.330027/2560 "2556/1

"  5642251011  นายศิริพงษ10 2.99สังขขาว ธบ.330028/2560 "2556/1

"  5642251013  นายนัณฐพล11 2.59แสงสกุลรุงเรือง ธบ.330029/2560 "2556/1

"  5642251014  นายชัยชนะ12 2.80ไหวภาทิพย ธบ.330030/2560 "2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  (ศศ.บ.)
"  5442260034  นายอธิวัฒน13 2.65ใชยคําภู ธบ.330016/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว (ศศ.บ.)
"  5442261002  นายชนกันต14 2.08เทวอักษร ธบ.330017/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5342291053  นายวิษณุ15 2.15พันธุรีบ ธบ.330015/2560 "ปกติ2553/1

"  5442291087  นายวิริทธิ์ธร16 2.12ทิพันธ ธบ.330018/2560 "2554/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5642320002  นางสาวรัติการต17 3.08อินธิแสง ธบ.330031/2560 "ปกติ2556/1

"  5642320004  นางสาวสุวีณา18 2.85ยนชาเชิง ธบ.330032/2560 "2556/1

"  5642320006  นางสาววิไลพร19 3.23เสียงวังเวง ธบ.330033/2560 "2556/1

"  5642320007  นางสาวจิราภรณ20 3.24ศุภศร ธบ.330034/2560 "2556/1

31/03/60



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5642320008  นางสาวปนัดดา21 2.74วิรุณพันธ ธบ.330035/2560 "ปกติ2556/1

"  5642320010  นางสาวรวินทนิภา22 3.38ทวีดี ธบ.330036/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
ปริญญาตรี มีเกรด D

"2556/1

"  5642320011  นางสาวรุงทิพย23 3.43เกิดแยม ธบ.330037/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
ปริญญาตรี มีเกรด D

"2556/1

"  5642320012  นางสาวพิมพิรา24 3.01พุมพวง ธบ.330038/2560 "2556/1

"  5642320013  นางสาวมารินนา25 2.85ศรีคง ธบ.330039/2560 "2556/1

"  5642320015  นางสาวอินทุอร26 2.82เกิดแกว ธบ.330040/2560 "2556/1

"  5642320017  นายวสันต27 2.87อินทพันธุ ธบ.330041/2560 "2556/1

"  5642320018  นางสาวศิริรัตน28 2.93บุญประกอบ ธบ.330042/2560 "2556/1

"  5642320020  นางสาวบงกชกร29 3.25ชิตเจริญ ธบ.330043/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
ปริญญาตรี มีเกรด D

"2556/1

"  5642320021  นางสาวทัศวรรณ30 2.92แกวไทรนัน ธบ.330044/2560 "2556/1

"  5642320022  นางสาวพรนฤมล31 2.81ราศรี ธบ.330045/2560 "2556/1

"  5642320023  นางสาวกาญจนาภรณ32 3.05พ่ึงผัน ธบ.330046/2560 "2556/1

"  5642320024  นางสาวรุงทิวา33 2.89วิชชุชนินทร ธบ.330047/2560 "2556/1

"  5642320027  นางสาวปยะดา34 2.93จันทรสนธิ ธบ.330048/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5443430008  นางสาวรักชนก1 3.06ปนอินทร ธบ.230011/2560 "ปกติ2554/1

"  5443430022  นางสาวชุติมา2 2.63เจริญสุขภาวนา ธบ.230012/2560 "2554/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5543470003  นายสราวุธ3 2.50แซกัง ธบ.230014/2560 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5543710014  นายนฤชา4 2.59อินเรือน ธบ.230013/2560 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5544271008  นางสาวชลธิชา1 2.23ปานดวง ธบ.730035/2560 "ปกติ2555/1

"  5644271001  นายเสกสันต2 2.61สังโสมา ธบ.730036/2560 "2556/1

"  5644271018  นายอรรณพ3 2.28ชมเสน ธบ.730037/2560 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5664272026  นายธีรเดช4 2.07พูนรัตน ธบ.730042/2560 "ปกติ2556/2

"  5764272001  นายอภิเชษฐ5 2.32แสนปาง ธบ.730043/2560 "2557/1

"  5764272033  นายณัฐพงษ6 2.73แสนงามเมือง ธบ.730044/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280114  นางสาวอนันตพร7 2.71ทองจันทร ธบ.730038/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273011  นางสาวศิริพร1 2.26พิลึก ธบ.830008/2560 "ปกติ2556/1

"  5645273016  นางสาวพีรญา2 2.93พลศรี ธบ.830009/2560 "2556/1

"  5645273017  นางสาวสุกัญญา3 3.11นอยเหวา ธบ.830010/2560 "2556/1

"  5645273018  นางสาววันเพ็ญ4 2.37สอนไตรแกว ธบ.830011/2560 "2556/1

"  5645273033  นายจักรพันธ 5 2.59ผินใหม ธบ.830012/2560 "2556/1

"  5645273037  นางสาวรุงฤดี6 2.39พ้ืนบาตร ธบ.830013/2560 "2556/1

"  5645273043  นางสาวนันทนา 7 2.41จําป ธบ.830014/2560 "2556/1

"  5645273045  นายนภัสดล8 2.33สืบเสน ธบ.830015/2560 "2556/1

"  5645273049  นายอนุสรณ9 2.59บัวเสถียร ธบ.830016/2560 "2556/1

"  5645273054  นางสาวอุสนายาตี10 2.84บินมะอุง ธบ.830017/2560 "2556/1

"  5645273055  นางสาวสุกัญญา11 2.40แกนโพธิ์ ธบ.830018/2560 "2556/1

"  5645273065  นางสาวเพ็ญนภา12 2.82เสียงเสนาะ ธบ.830019/2560 "2556/1

"  5645273070  นางสาวนุชนาฎ13 2.79สุภาพันธ ธบ.830020/2560 "2556/1

"  5645273071  นางสาวณัฏฐาเนตร14 2.29เพลาเพลิง ธบ.830021/2560 "2556/1

"  5765273001  นายสมภพ15 3.18ศรีศักดา ธบ.830022/2560 "2557/1

"  5765273002  นางสาววิภาวรรณ16 3.44ละอองทอง ธบ.830023/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2557/1

"  5765273003  นายพงษศักด์ิ17 2.83กะกุลนิตย ธบ.830024/2560 "2557/1

"  5765273004  นางสาวยุวดี18 2.81การวุทธี ธบ.830025/2560 "2557/1

"  5765273005  นางสาวนริศรา19 2.54เหลืองออน ธบ.830026/2560 "2557/1

"  5765273008  นางสาวอรทัย20 3.15ดีศาลา ธบ.830027/2560 "2557/1

"  5765273009  นางสาวชุติมา21 2.70งามขํา ธบ.830028/2560 "2557/1

"  5765273010  นางสาวจินตนา22 2.51เพ็ชรธรรมชาติ ธบ.830029/2560 "2557/1

"  5765273012  นางสาวเปรมณพิชญ23 2.85ราชรินทร ธบ.830030/2560 "2557/1

31/03/60



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5546530015  นางสาวอรนัย1 2.03แขงขัน ธบ.430066/2560 "ปกติ2555/1

"  5646530073  นายธวัชชัย2 2.05พลเสนา ธบ.430067/2560 "2556/1

"  5646530098  นางสาวสายฝน3 2.88แผนสําริต ธบ.430068/2560 "2556/1

"  5646530120  นายสานนท4 2.72คําฝอย ธบ.430069/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301001  นายณัฐดนัย1 2.64บุหรัน ธบ.930001/2560 "ปกติ2555/1

"  5548301002  นายประวิทย2 2.47สวนเศรฐษา ธบ.930002/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5549600030  นายธีระศักดิ์1 2.86อาจสาลี ธบ.1030001/2560 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291010  นายพลณัฐ1 2.17หวงโห ธบ.1130004/2560 "ปกติ2556/1

"  5642291030  นายชานน2 2.81ดินจันทร ธบ.1130005/2560 "2556/1

"  5642291032  นางสาวนิสา3 2.74นพสันเทียะ ธบ.1130006/2560 "2556/1

"  5642291038  นายเจียระไน4 2.31ดวนใหญ ธบ.1130007/2560 "2556/1

"  5642291042  นายศุภวัฒน5 2.44หินโม ธบ.1130008/2560 "2556/1

"  5642291061  นายวีระฉัตร6 2.37นัยวิริยะ ธบ.1130009/2560 "2556/1

"  5642291080  นายจิรายุ7 3.03ยานอย ธบ.1130010/2560 "2556/1

"  5642291087  นายอานนท8 2.95หาญเชิดเกียรต์ิชัย ธบ.1130011/2560 "2556/1

"  5642291088  นายสันติภาพ9 3.11หงษแกว ธบ.1130012/2560 "2556/1

"  5642291106  นางสาวอิงฑิวาภรณ10 2.52สําราญ ธบ.1130013/2560 "2556/1

"  5642291108  นางสาวอังคณา11 2.73สาเรือง ธบ.1130014/2560 "2556/1

"  5642291111  นายสุเมธี12 2.66ชลมุกข ธบ.1130015/2560 "2556/1

"  5642291129  นางสาวนภธิดา13 2.83รมพุดตาล ธบ.1130016/2560 "2556/1

"  5642291130  นางสาววริศรา14 2.77สีมันตะ ธบ.1130017/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5654272016  วาที่รอยตรีหญิงมานิตา1 2.85แสงแกว ธบ.730039/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654272021  นางสาวสายชล2 2.65มวงนุช ธบ.730040/2560 "2556/1

"  5654272036  นางสาวพิมพพิกา3 3.04เกตุเงิน ธบ.730041/2560 "2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5454277229  นางสาวภคกานต4 2.27นิเวศเจริญไพศาล ธบ.730033/2560 "พิเศษ2554/1

"  5454277230  นายนครินทร5 2.16บุญทับ ธบ.730034/2560 "2554/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5234280407  นายชินดนัย6 2.25จินตบุบผา ธบ.730025/2560 "พิเศษ2552/1

"  5434280184  นางสาววินัยนา7 2.66สุขมาก ธบ.730026/2560 "2554/1

"  5434280201  นางสาวหัสยา8 2.80แซเฮง ธบ.730027/2560 "2554/1

"  5434280220  นางสาวสุฑารัตน9 2.64บุญเหลือ ธบ.730028/2560 "2554/1

"  5434280227  นายดาไนย10 2.22ไชยโยธา ธบ.730029/2560 "2554/1

"  5434280247  นายฐิติพงศ11 2.99สุขมาก ธบ.730030/2560 "2554/1

"  5434280274  นางสาวชุติมา12 3.48ปรีดาภักดี ธบ.730031/2560 ไมไดเกียรตินิยม เรียน
เกินเวลาท่ีกําหนด

"2554/1

"  5434280341  นางสาวสุภัสสรา13 2.44งามแสง ธบ.730032/2560 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5435273008  นางสาวอรุณี1 3.48ชุมจิตร ธบ.830007/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี

ยกเวนรายวิชา
"พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มีนาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653480056  นายปรเมศ1 2.54ประจวบผล ธบ.1230191/2560 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

31/03/60


