
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5441070116  นางสาวรุงกมล1 2.48นวมศิริ ธบ.130004/2560 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5642210028  นางสาวเจนจิรา1 3.25ศรีสุวรรณ ธบ.330049/2560 "ปกติ2556/1

"  5642210050  นายชาตรี2 3.54ทัศวรณ ธบ.330063/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5642210004  นางสาวตวงรัตน1 2.55คงน่ิม ธบ.330052/2560 "ปกติ2556/1

"  5642210005  นางสาวสุวนันท2 2.80สมใจเรา ธบ.330053/2560 "2556/1

"  5642210021  นางสาวศศิวัลย3 2.05ทรัพยมีชัย ธบ.330054/2560 "2556/1

"  5642210033  นายวงศกร4 2.72ใจใหญ ธบ.330055/2560 "2556/1

"  5642210036  นางสาวอารียา5 2.81สารีลักษ ธบ.330056/2560 "2556/1

"  5642210038  นายณัฏฐสัญชัย6 2.78จีนบุญมี ธบ.330057/2560 "2556/1

"  5642210039  นางสาวชิษณุชา7 2.25บํารุงจิตร ธบ.330058/2560 "2556/1

"  5642210043  นายจุฑาวัฒน8 2.81เรือนอินทร ธบ.330059/2560 "2556/1

"  5642210056  นางสาวเมธินี9 2.70นิลเนรมิต ธบ.330060/2560 "2556/1

"  5642210060  นางสาวพรพรรณ10 2.96พอใจ ธบ.330061/2560 "2556/1

"  5642210062  นางสาวกรณิภา11 3.08เติมงาม ธบ.330062/2560 "2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  (ศศ.บ.)
"  5542260030  นางสาวพชร12 2.91ตันติมาลา ธบ.330051/2560 "ปกติ2555/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5242292026  นายมารวย13 2.58ยังรอต ธบ.330050/2560 "ปกติ2552/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5543711011  นายสุทธิพงษ1 2.49วงษจิตร ธบ.230021/2560 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5644276012  นายพิราม1 2.48ปนเหนงเพ็ชร ธบ.730046/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5664277021  นางสาวสุภาพร2 2.27พวงกระโทก ธบ.730079/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273012  นางสาวสุกัญญา1 3.16คชรัตน ธบ.830033/2560 "ปกติ2556/1

"  5645273044  นางสาวณัชชา2 2.76หิรัญณภัทร ธบ.830034/2560 "2556/1

"  5765273006  นางสาวสรัณญา3 2.50ศรีบัว ธบ.830069/2560 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5248301062  นางสาวนิรมล1 2.52ภูมิพันธ ธบ.930003/2560 "ปกติ2552/1

"  5448301010  นายทวิชัย2 2.38สงา ธบ.930005/2560 "2554/1

"  5448301037  นางสาวษฤภาวัลย3 2.69รักหนู ธบ.930006/2560 "2554/1

"  5448301042  นายธนากร4 2.87อารีรอบ ธบ.930007/2560 "2554/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5248302020  นางสาวจุฑารัตน5 2.61ฉิมพาลี ธบ.930004/2560 "ปกติ2552/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291043  นายณัฐวุฒิ1 2.51หอมสุวรรณ ธบ.1130018/2560 "ปกติ2556/1

"  5642291045  นายสมพงษ2 2.47ผกา ธบ.1130019/2560 "2556/1

"  5642291066  นายภิญโญ3 2.44ไพศาลสิริกุล ธบ.1130020/2560 "2556/1

"  5642291079  นายสุธีร4 2.42ตนเช้ือ ธบ.1130022/2560 "2556/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5642294048  นายนครินทร5 2.47โชคบวรไพศาล ธบ.1130021/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470134  นางสาวไอริณ1 3.05เทพหัสดิน ณ อยุธยา ธบ.230015/2560 "พิเศษ2552/2

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5433482022  นายณัฐกรณ2 2.68ยงประเสริฐ ธบ.230016/2560 "พิเศษ2554/1

"  5433482032  นางสาวอุมาพร3 2.81แชมเช้ือ ธบ.230017/2560 "2554/1

"  5433482042  นายสมภพ4 2.45แกวพรอมฤกษ ธบ.230018/2560 "2554/1

"  5433482049  นายคําพงศ5 3.16นาสําแดง ธบ.230019/2560 "2554/1

"  5433482050  นางสาววดี6 2.63แชมเช้ือ ธบ.230020/2560 "2554/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5653482188  นายทศพล7 2.78มูลสรวง ธบ.230024/2560 "พิเศษ2556/1

"  5653482189  นายมงคลวัฒน8 3.35หาสนนท ธบ.230025/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5553491040  วาที่รอยตรีสมัชชา9 2.74ครองชัยกมล ธบ.230022/2560 "พิเศษ2555/1

"  5553491147  นายกฤษกรณ10 2.66โพธิ์ศรี ธบ.230023/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5034272049  นายพิเชษฐ1 2.77ศรีสุทธิ ธบ.730045/2560 "พิเศษ2550/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277005  นายสมนึก2 2.50วงศเชิดศักด์ิ ธบ.730047/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654277006  นายพิเชษฐ3 2.68จันทรตระกูล ธบ.730048/2560 "2556/1

"  5654277007  จาสิบเอกขวัญชัย4 3.81ปลิงกระโทก ธบ.730049/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5654277017  นายพุฒิพัฒน5 2.70ธนินทรประเสริฐ ธบ.730050/2560 "2556/1

"  5654277020  นายพิพัฒน6 3.56จรัสแนว ธบ.730051/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5654277021  วาที่รอยตรีสุพิเชษฐ7 2.66เย็นรักมั่น ธบ.730052/2560 "2556/1

"  5654277022  นางสาวสุภาพรรณ8 3.32อุดร ธบ.730053/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5654277024  นางสาวทฤฒมน9 3.12นิลจันทร ธบ.730054/2560 "2556/1

"  5654277025  นางสาววนิดา10 3.10ปานภูมิ ธบ.730055/2560 "2556/1

"  5654277026  นายวิวัฒน11 2.79พิลาทอง ธบ.730056/2560 "2556/1

"  5654277033  นายเกียรติศักด์ิ12 2.75อุตตมะอุดม ธบ.730057/2560 "2556/1

"  5654277036  นางสาวอุดมลักษณ13 3.01แซแต ธบ.730058/2560 "2556/1

"  5654277039  นางสาวปาริชาติ14 2.62กัณหดุล ธบ.730059/2560 "2556/1

"  5654277045  นายมานพ15 2.86ดาศรี ธบ.730060/2560 "2556/1

"  5654277049  นางสาวอนุสรา16 2.84แสงสุวรรณ ธบ.730061/2560 "2556/1

"  5654277213  วาที่รอยตรีวรวุฒิ17 2.50จํายาม ธบ.730062/2560 "2556/1

"  5654277214  นายกิตติ18 2.29ภัทรมานะวงศ ธบ.730063/2560 "2556/1

"  5654277223  นายชัยวัฒน19 2.37ออนละมูล ธบ.730064/2560 "2556/1

"  5654277235  นางสาวเพ็ญพิชญา20 2.67คลองแคลว ธบ.730065/2560 "2556/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5434280287  นางสาวบุตรชยา21 2.14พรมกสิกร ธบ.730080/2560 "พิเศษ2554/1

"  5434280292  นายชัยศิริมงคล22 2.37จตุพร ธบ.730081/2560 "2554/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5654280001  นายบุรฉัตร23 2.90ไชยโคตร ธบ.730082/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654280002  นายสุมิตร24 3.43เวชสิทธิ์ ธบ.730083/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5654280004  นายปรัชญา25 2.82เหลือเจริญ ธบ.730084/2560 "2556/1

"  5654280007  นางสาวณัฐณิชา26 2.70บุพศิริ ธบ.730085/2560 "2556/1

"  5654280008  นางสาวรัตติกา27 2.87วรรณประภา ธบ.730086/2560 "2556/1

"  5654280014  นางสาวเบญจมาศ28 2.89หงษคํา ธบ.730087/2560 "2556/1

"  5654280016  นางสาววัชราภรณ29 2.82โพธิราช ธบ.730088/2560 "2556/1

"  5654280017  นางสาวจิตติมา30 2.85บัวก่ิง ธบ.730089/2560 "2556/1

"  5654280021  นางสาวศิรินันท31 2.75มงคลพันธ ธบ.730090/2560 "2556/1

"  5654280023  นางสาวอุทุมพร32 3.59กุดแถลง ธบ.730091/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5654280024  นายชัยพร33 2.59สุขใสย ธบ.730092/2560 "2556/1

"  5654280031  นางสาวปยวรรณ34 2.72แทนมวน ธบ.730093/2560 "2556/1

"  5654280034  นายวรวุฒิ35 2.70สฤทธิ์วิทยาพงษ ธบ.730094/2560 "2556/1

"  5654280038  นายธีรดนย36 2.53ครุธาพันธ ธบ.730095/2560 "2556/1

"  5654280039  นางสาวภัทราวดี37 2.95สังขขํา ธบ.730096/2560 "2556/1

"  5654280040  นายณัฐภัทร38 2.90กลอมบรรจง ธบ.730097/2560 "2556/1

"  5654280042  นางสาวรักษพร39 2.62ตราชู ธบ.730098/2560 "2556/1

"  5654280046  นางสาวสายชล40 2.61สิทธิเสน ธบ.730099/2560 "2556/1

"  5654280048  นายศุภกร41 2.70กวินเฉลิมชัยกุล ธบ.730100/2560 "2556/1

"  5654280049  นายธีระยุทธ42 2.85ตวนกูเปย ธบ.730101/2560 "2556/1

"  5654280052  นางสาวพัชรีวรรณ43 2.46งามจันทร ธบ.730102/2560 "2556/1

"  5654280053  นางสาวณัฐรดา44 2.96ครืนอุระ ธบ.730103/2560 "2556/1

"  5654280057  นางสาวนัฏฐิยา45 3.24คําสุข ธบ.730066/2560 "2556/1

"  5654280058  นางสาวศลิษา46 3.50แซจิว ธบ.730067/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5654280059  นางสาวจิรัชตา47 3.66กิรติสิทธิกร ธบ.730104/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี

ยกเวนรายวิชา
"พิเศษ2556/1

"  5654280084  นางสาวณัฏฐณิฌา48 2.96ลนเหลือ ธบ.730068/2560 "2556/1

"  5654280090  นางสาวสิรินดา49 2.71จําปางาม ธบ.730069/2560 "2556/1

"  5654280109  นางสาวพรรธพร50 2.96กองสิริธรกีรติ ธบ.730070/2560 "2556/1

"  5654280125  นายณัฐสันต51 3.01สกุลวัชรโยธิน ธบ.730071/2560 "2556/1

"  5654280131  นางสาวโชติกา52 2.77อัตโยโค ธบ.730072/2560 "2556/1

"  5654280170  นางสาวถกลกานต53 2.24ถาริยะ ธบ.730073/2560 "2556/1

"  5654280181  นางสาวชิดชนก54 3.16ศรีประชาสวัสด์ิ ธบ.730074/2560 "2556/1

"  5654280191  นางทิพยรัตน55 3.08ทองเหมาะ ธบ.730075/2560 "2556/1

"  5654280192  นางสาววริศรา56 3.45บุญมี ธบ.730076/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5654280198  นายวีรยุทธ57 2.88สุวรรณวงษ ธบ.730077/2560 "2556/1

"  5654280213  นางสาวฐิติมา58 2.59ผลกุศล ธบ.730078/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5435273023  นางสาวภัทราวดี1 2.91รักเมตตา ธบ.830031/2560 "พิเศษ2554/1

"  5555273037  นายนิรพจน2 2.14เหลาพัทธศิล ธบ.830032/2560 "2555/1

"  5655273001  นางสาวสุนิสา3 2.46สมตัว ธบ.830035/2560 "2556/1

"  5655273003  นายวุฒิ4 3.19พรอมปญญา ธบ.830036/2560 "2556/1

"  5655273006  นางสาวจิตรา5 3.30นามบุรี ธบ.830037/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5655273011  นางสาวฉวีวรรณ6 3.16อักษร ธบ.830038/2560 "2556/1

"  5655273013  นางสาวประดับพร7 3.04สุวัณนะสิริ ธบ.830039/2560 "2556/1

"  5655273014  นางนิภาพร8 3.52วังอาจ ธบ.830040/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5655273015  นางสาวสายรุง9 2.32อินทรประเสริฐ ธบ.830041/2560 "2556/1

"  5655273016  นางพรทิพย10 2.24กากแกว ธบ.830042/2560 "2556/1

"  5655273017  นางสาวจุฑามาศ11 2.85นิยาย ธบ.830043/2560 "2556/1

"  5655273018  นางสาวชลิดา12 3.14ศรีสุข ธบ.830044/2560 "2556/1

"  5655273019  นางสาวจุฑามาศ13 3.01คําบุญเมือง ธบ.830045/2560 "2556/1

"  5655273020  นางสาวชลธิชา14 3.21ฉุนมี ธบ.830046/2560 "2556/1

"  5655273024  นางสาวไพรลิน15 3.26พิลาเทพ ธบ.830047/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5655273025  นางสาวทิชากร16 2.27อินทมูล ธบ.830048/2560 "2556/1

"  5655273026  นางสาวสาริณี17 2.82เพ่ิมทอง ธบ.830049/2560 "2556/1

"  5655273027  นางสาวศิรินทรา18 2.48อินทพงษ ธบ.830050/2560 "2556/1

"  5655273030  นางสาวภรณวิมล19 2.80พ่ึงไม ธบ.830051/2560 "2556/1

"  5655273031  นางสาวพัชราภรณ20 2.22กุลโคตร ธบ.830052/2560 "2556/1

"  5655273035  นางสาวมณีพร21 3.76เอ่ียมเอก ธบ.830053/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5655273037  นางจิตลดา22 2.60สียา ธบ.830054/2560 "2556/1

"  5655273038  นางสาวษณดล23 3.11ศรีสงาชัยพร ธบ.830055/2560 "2556/1

"  5655273039  นางสาวสุดรัก24 2.22เกตุพรม ธบ.830056/2560 "2556/1
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ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5655273042  นางสาวสุพรรษา25 2.50กลาหาญ ธบ.830057/2560 "พิเศษ2556/1

"  5655273043  นางสาวสุจิตรา26 3.30นาคินชาติ ธบ.830058/2560 ไมไดเกียรตินิยม มี
ยกเวนรายวิชา

"2556/1

"  5655273044  นางสาวอภิญญา27 2.97ปกษาษิณ ธบ.830059/2560 "2556/1

"  5655273046  นางสาวลลิตา28 2.50บุญยอ ธบ.830060/2560 "2556/1

"  5655273051  นางสาวกันนิกา29 3.23พานเหนือ ธบ.830061/2560 "2556/1

"  5655273053  นางสาวอนุสรา30 2.39คาดีวี ธบ.830062/2560 "2556/1

"  5655273054  นางสาวกัญณฐญาณ31 2.32วงศประเสริฐ ธบ.830063/2560 "2556/1

"  5655273055  นางสาวชยากร32 2.39สิทธิ ธบ.830064/2560 "2556/1

"  5655273056  นางสาวศรัณญา33 3.09กรจิรัสโยธากุล ธบ.830065/2560 "2556/1

"  5655273057  นางสาวสุนิสา34 2.77ซุยถัง ธบ.830066/2560 "2556/1

"  5655273058  นางสาวดรุณี35 2.50แกนภักดี ธบ.830067/2560 "2556/1

"  5655273060  นางสาวกาญจนา36 2.89พาพงษ ธบ.830068/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 เมษายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มีนาคม 2560

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653480070  นายธรรมนูญ1 2.66แสงรัตนาภรณ ธบ.1230192/2560 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653482068  นายภุมรินทร2 2.20สุดวิสัย ธบ.1230193/2560 "พิเศษ2556/1

"  5653482097  นายธนวัฒน3 2.24บัวไสว ธบ.1230194/2560 "2556/1

"  5653482099  นายอานนท4 2.64การภูมิ ธบ.1230195/2560 "2556/1

"  5653482104  นายวชิรพงษ5 2.21แสงภักดี ธบ.1230196/2560 "2556/1

"  5653482139  นายคณิศร6 3.32หอมจิตร ธบ.1230197/2560 ไมไดเกียรตินิยม จบ 
ปวส. 2.80

"2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/05/60


